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দসরদ্রনদর যত্নে 

ও পসরেয্যায় 8 েং 
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েতুে সিটি 
ম্যানেজযার Yi-An 
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করসিনেন্নদর 
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েযাটিনয় উঠনত 
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দরূ েরনত 
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েতুে পদ্ধসতর 
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এে েজনর িযাশ্রয়ী মূনল্র হযাউম্বজং কবসিে িংক্যান্ত তে্

সবভযাগ
রযাষ্ট্র ও রযাজ্ েত্্ে কদয় ভত্ুসে প্রযাপ্ত হযাউম্বজং।  
এছে িেিােকারী বিোছি োধাররে একজন আছিদনকারীর আয় এবরয়া 
বমবিয়ান ইনকাছমর (AMI) 50% িা োর বনছে িছে িছি। বকেু েংখ্ক 
কম্ণেবূেছে একজন আছিদনকারীর AMI এর 80% পে্ণন্ত আয় করার অনমুবে 
থাকছে পাছর। আছিদনকারীছদর আয় শনূ্ িছে পাছর।

আয় সভত্সতে আবযািে। একজন আছিদনকারীছক নূ্নেম এিং 
েছি্ণাচ্চ আয় েংক্ান্ত বনছদ্ণ বশকা পূরর করছে িছি।

প্রেযারনভদ
8 েং কমযাবযাইল কিেশে/ভযাডযাটিয়যা সভত্সতে ভযাউেযার। এই ভে্্ণ বক 
ভাডাটিয়াছক অনুেরর কছর এিং োধাররে মাবক্ণ ন েুক্তরাছ্রের যে 
যকাছনা জায়গায় ি্িিার করা যেছে পাছর। ভাউোর ধারক োছদর 
বনজস্ব ইউবনট খুঁছজ যনয় ো আিােন কেৃপছষের/েংস্ার অনুছমাবদে 
িছে িছি।

এলযােযা সভত্সতে আবযািে/িযাব্জেীে আবযািে। ভিন িা উন্নয়ছনর 
েমস্ত ইউবনছটর জন্ ভে্্ণ বক যদওয়া িয়। ভাডাটিয়া ইউবনট যথছক েছর 
যগছি, োছদর জন্ ভে্্ণ বক োিু থাছক না।

প্রেল্প সভত্সতে আবযািে। একটি ভিছনর কছয়কটি ইউবনট ভে্্ণ বক 
যদওয়া িয়, বকন্তু পুছরা অট্ালিকা নয়। একইভাছি োইট বভে্বেক িা 
পািলিক িাউলজংছয়র যষেছরে, ভাডাটিয়া আিােন যেছড েছি যগছি, 
েছি োছদর ভে্্ণ বক িন্ধ িছয় োয়।

মযাি করন্যাল ভযাউেযার কপ্রযাগ্যাম (MRVP): এগুম্বল কমযাবযাইল 
আবযািে/ভযাডযাটিয়যা সভত্সতে বযা প্রেল্প সভত্সতে হনত পযানর। একটি 
যমািাইি MRVP ভাউোর শুধুমারে MA -যে ি্িিার করা যেছে পাছর।

WHO
হযাউম্বজং েত্্পক্ষ। MA-এর যিবশরভাগ শিছরই একটি আিােন কেৃ্ণ পষে 
রছয়ছে। আিােন কেৃ্ণ পষে HUD এিং/অথিা MA বিপাট্ণছমন্ট অি 
িাউলজং অ্ান্ড কবমউবনটি যিছভিপছমন্ট (DHCD) যথছক ভাউোর এিং 
পািলিক িাউলজংছয়র জন্ বনবদ্ণষ্ট পবরমার েিবিি পায়। িাউলজং 
কেৃ্ণ পষে ভাউোর, েিবিি প্রকল্প-বভে্বেক ইউবনট পবরোিনা কছর এিং 
োি্ণজনীন িা এিাকা-বভে্বেক আিােন উন্নয়ন ও রষেরাছিষের কছর।

হযাউম্বজং এনজন্সি। ম্াোে্ছেটছে, 9 টি বরলজওনাি অ্ািবমবনস্াবরং 
এছজন্সি (RAAs) আছে। এই অিাভজনক েংস্াগুলি বিবভন্ন ধরছনর 
আিােন ভে্্ণ বক েংক্ান্ত কম্ণেূবে পবরোিনা কছর। এোডাও োরা 
রাছজ্র আবথ্ণক েিায়ো কাে্ণক্ম পবরোিনা কছর (ট্ানলজশছন থাকা 
পবরিাছরর জন্ আিােছন িেিাছের েিায়ো; RAFT) এিং বিবভন্ন 
ধরছনর অন্ান্ পবরছষিা রছয়ছে। যমছট্া িাউলজং|যিাস্ন(Metro 
Housing|Boston) িি যকমবরিছজর িাবেন্াছদর উপকার ও েুবিধা 
প্রাবতির জন্ কাজ করা একটি আঞ্চলিক েংস্ার নাম। 

কেমসরিনজ িযাশ্রয়ী মূনল্র আবযািনের 
জে্ কেযােযায় এবং েীভযানব আনবদে 
েরনবে
যকমবরিজ এিং এর আছশপাছশ োশ্রয়ী মূছি্র আিােন যখঁাজার েময়  
5 টি প্রাথবমক অ্াবলিছকশন রছয়ছে ো িাবেন্াছদর েম্ূর্ণ করা উবেে।

• কেমসরিজ হযাউম্বজং অেসরটি (CHA)। একটি 8 নং যমািাইি 
যেকশন ভাউোছরর পাশাপাবশ যকমবরিজ এিাকা বভে্বেক এিং 
যকমবরিজ প্রকল্প-বভে্বেক ইউবনটগুলিছে িেিাছের জন্ েরােবর 
CHA-যে আছিদন করুন। cambridge-housing.org/applicants

• CHAMP (ম্যািযােুনিটি কপ্রযাগ্যানমর জে্ েমে হযাউম্বজং 
অ্যাসলিনেশে)। যেন্টািাইজ করা অ্াবলিছকশন েমস্ত MA রা্রে-
অথ্ণাবয়ে পািলিক িাউলজংছয়র জন্।  
camb.ma/CHAMP 

পরিেতী 3টি অ্াবলিছকশন Metro Housing|Boston ওছয়িোইট, 
metrohousingboston.org/apply-for-section.8-এ পাওয়া োছি।

• আঞ্চম্বলে হযাউম্বজং অ্যাসলিনেশে। যেকশন 8 নং যমািাইি 
ভাউোছরর জন্ একটি আছিদন ো েমস্ত আঞ্চলিক আিােন 
েংস্ার কাছে োয়৷

• আঞ্চম্বলে আবযািে প্রেল্প সভত্সতে অ্যাসলিনেশে। যমছট্া 
িাউলজং অঞ্চছি প্রকল্প বভে্বেক ইউবনছটর জন্ আছিদন করুন।

• কেন্দীভূত 8 েং সবভযানগ অ্যাসলিনেশে। একটি আছিদন ো রাজ্ 
জছুড যিবশরভাগ িাউলজং কেৃ্ণ পছষের কাছে োছি। এটা যকমবরিজ-
আছিদছন োয় না 
েরােবর CHA-যে িয়।

এোডাও, যে িাবেন্াছদর আয় 
AMI-এর 50% এিং 120%, যকমবরিজ কবমউবনটি যিছভিপছমন্ট 
বিপাট্ণছমন্ট দটুি আয় বভে্বেক ভাডা যদওয়ার কম্ণেূবের পাশাপাবশ 
িাবডর মালিকানা বভে্বেক কম্ণেূবেরও প্রস্তাি কছর। আরও জানছে, 
cambridgema.gov/applyforaffordablehousing যদখুন।

ইউএি সেপযাট্নমন্ অফ হযাউম্বজং ও আরবযাে কেনভলপনমন্ 
(HUD) িযাধযারণত িযাশ্রয়ী মূনল্র আবযািে হনলযা কিই িব 
আবযািে, কযখযানে বিবযািরত পসরবযারগুম্বল তযানদর আবযািে 
খরেগুম্বলর জে্ তযানদর কমযাট মযাসিে আনয়র 30% এর কবসশ 
খরে েরনত পযানর েযা এবং এনত ভযাডযা বযা বন্ধেী বযাবদ খরে 
এবং ইউটিম্বলটিজসেত খরেও অন্তভ্ুক্ত েযানে। সেেু িংখ্ে 
েম্িূসের জে্ এেজে বযাসিন্যানে তযানদর আবযািে খরনের 
জে্ তযানদর কমযাট পযাসরবযাসরে আনয়র 40% পয্ন্ত অে্ প্রদযাে 
েরনত হনত পযানর। োশ্রয়ী মূছি্র আিােন 

িছিা Frost Terrace এিং 
Inman Crossing।  
Robert Benson 
িছটাগ্ালির যোিা েবি 
ি্িহৃে িছয়ছে।

উপিংহযার
আিােছনর জন্ আছিদন করা বিভ্ালন্তকর এিং কষ্টোধ্ িছে পাছর। 
উপছর লিবখে েথ্ োডাও, অন্ান্ কম্ণেূবে এিং আিােন েংক্ান্ত 
েুছোগগুলি উপিব্ধ িছে পাছর। আরও েছথ্র জন্, অনুগ্ি কছর 
িাউলজং লিয়াছজঁার অলিছে যোগাছোগ করুন:  
mpensak@cambridgema.gov.
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 2-3  নে্ন বেটি ম্াছনজার Yi-An Huang-এর োছথ 
প্রশ্নে্ছোছরর মাধ্ছম যি্নছদন

 4-5  লক্বস্না লজয়াছকাছির োছথ প্রছশ্নাত্তর পি্ণ শিছরর 
নে্ন কবমউবনটি যেিটি বিভাগ েম্ছক্ণ

 6-7  আমাছদর েিছেছয় দিু্ণি জনেংখ্ার প্রবে বেটি 
কমতীরা েিায়ো ও েমথ্ণছনর ি্িস্া কছর থাছক

 8-9  Alms Houses-এর মাধ্ছম দবরদ্রছদর েমথ্ণন 
করার ঐবেিাবেক যেিারা যদখা োয়

 10  যকমবরিজ মালটি-োবভ্ণ ে যেন্টার কমতীরা িাবেন্াছদর 
িাধা অবেক্ম করছে োিাে্ কছর থাছকন

 11  খাদ্ েংক্ান্ত বনরাপত্তািীনো দরূ করছে 
অবেমারী নে্ন পদ্ধবের অনুছপ্রররা যদয়

 12-13  যকমবরিজ পলুিশ ক্াইবেে ইন্টারছভনশন যট্বনং

 14-20 প্রিছন্ধর িাইিাইটগুলির অনুিাদ

সাশ্রয়ী সাশ্রয়ী 
সংত�াগ ও সংত�াগ ও 
ক�াগাত�াগ ক�াগাত�াগ 
িম্ণসূকি িম্ণসূকি 

এই েতুে রযাষ্ট্র্রীয় েমিূ্সে সেম্ন আনয়র পসরবযারগুম্বলনে বিবযানির 
স্যানে েতুে বযা সবদ্মযাে ইন্যারনেট িংনযযানগ পসরনষবযা ব্বহযানরর 
মযাসিে খরে সদনয়ও িযাহযায্ েনর েযানে।

আপসে সে আপেযার 
ইন্যারনেট ব্বহযানরর খরনে 
$30/মযানির েযাড পযানছেে?
এই নে্ন রা্রে্রীয় কম্ণেবূে বনম্ন আছয়র পবরিারগুলিছক িেিাছের 
স্াছন নে্ন িা বিদ্মান ইন্টারছনট েংছোছগ পবরছষিা ি্িিাছরর 
মাবেক খরে বদছয়ও োিাে্ কছর থাছক। যোগ্ পবরিারগুলি 
অংশগ্িরকারী প্রদানকারীর কাে যথছক যকনা একটি ি্াপটপ 
িা ট্ািছিছটর জন্ $100 পে্ণন্ত এককািীন োড যপছে পাছর। 
আপবন েবদ এই যপ্রাগ্ামগুলির যে যকাছনা একটিছে অংশগ্ির 
কছরন, আপবন আপনা যথছকই যোগ্ িছিন:

• SNAP • Medicaid • যিিাছরি পািলিক িাউলজং েিায়ো 
• িাইিিাইন • WIC • েম্ূরক বনরাপত্তাজবনে আয় • 
িয়স্ক/িৃদ্ধ ি্লক্তছদর যপনশন/োরভাইভার যিবনলিট

আছিদন করছে AffordableConnectivity.gov এখাছন োন িা 
1-877-384-2575 এই নম্বছর কি করুন

Cambridgema.gov/digital-এ বগছয় দ্ যকমবরিজ িাইছির বিলজটাি েংস্করর এিং অন্ান্ প্রকাশনা অ্াছসেে করুন। এই ইন্টাছরলটিভ 
োইছট প্রায়ই লপ্রন্ট ইেু্ছে বনিন্ধ েম্বক্ণ ে অবেবরক্ত িা আপছিট করা েথ্, যেইোছথ বভবিও এিং অন্ান্ িছটা অন্তভ্্ণ ক্ত থাছক।

6 সিটির িযামযাম্বজে েমমীরযা

2েতুে সিটি ম্যানেজযার Yi-An 
Huang-এর িযানে প্রশ্নত্নতযানরর 
মযাধ্নম কল্েনদে

খযাদ্ িংক্যান্ত সেরযাপত্যাহীেতযা 10বিবযািেযারীনদর েযােযা 
বযাধযা অসতক্নম িযাহযায্ 
েরনে11

কেমসরিজ পুম্বলশ ক্যাইসিি 
ইন্যারনভেশে করেসেং 12



• সিটি ম্যানেজযার সিটি েযাউন্সিল দ্যারযা সেযুক্ত হে

• সিটি ম্যানেজযার সিটির প্রধযাে সেব্যাহী েম্েত্যা সহনিনব েযাজ েনরে

• Yi-An Huang 6 কিনটেম্বর, 2022 তযাসরনখ সিটির জে্ েযাজ শুরু েনরে

কেমসরিনজর েতুে সিটি ম্যানেজযার                                                       
Yi-An Huang-এর িযানে প্রনশ্নযাত্নরর 
মযাধ্নম েনদে 
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কেমসরিজ সিটি ম্যানেজযানরর অবস্যাে িম্পনে্ আপেযার িবনেনয় কবসশ 
আগ্হজেে এমে সেেু সবষয় েী েী সেল? 

আবম এই শিরছক যে ভাছিািাবে োই আবম যেিা করার েছুোগ েম্ছক্ণ  েবে্ই 
উে্ছেলজে বেিাম। যকমবরিজ পািলিক স্ককু ছি আমার বেনটি েন্তান পডাছশানা 
কছর এিং এই েম্প্রদায়টিই োছদর যিছড ওঠার োছথ োছথ োছদর োবরবরেক 
গঠছন োিাে্ করছি। আবম আশা কবর যে োরা েেটা েম্ভি ো ি্িিাছরই 
অনপু্রাবরে িছি এিং আমাছদর বিবভন্নো েম্বলিে েম্প্রদায়ছক একবরেে কছর 
এবগছয় বনছয় বগছয় েকছির জন্ একটি ভাছিা শির কীভাছি গছড ে্িছে িয় 
ো যদখছি। আমাছদর বেটি এই ধরছনর প্রারশলক্ত, বিবেরে্ এিং উচ্চাকাঙ্কা 
পরূ্ণ একটি শির - এই অিস্াছন থাকা েেেই এক আশ্চে্ণজনক েম্ান!

কেমসরিনজ বিবযাি েরযা এবং পসরবযার গনড কতযালযার সবষনয় আপসে 
উপনভযাগ েনরে এমে সেেু সবষয় েযােনল তযা েী েী?

আবম যিাস্ন এিাকায় িছডা িছয়বে, বকন্তু কছিছজ োওয়ার পর যথছক 
যকমবরিজ আমার িাবড। আমার েঙ্ী এিং আবম দজুছন দজুনছক স্ককু ছি 
যদছখই আিাপ কছরবে এিং িাভ্ণ াি্ণ  যস্কায়াছরর (Harvard Square) Au Bon 
Pain-এ আমাছদর প্রথম যিট বেি। আবম উইকে বরিছজ (Weeks Bridge) 
োছক বিিাছির প্রস্তাি বদছয়বেিাম, এিং আমরা যমছমাবরয়াি োছে্ণ  বিিাি 
কছরবে। আমাছদর েন্তানরা েকছি এই বেটিছে জছমেবেি এিং আবম 
আমাছদর আশ্চে্ণজনক ও দদু্ণ ান্ত পাছক্ণ  এিং যখিার মাছঠ অছনক েুন্র 
েকাি এিং বিছকি কাটিছয়বে। আবম বিছশষ কছর যপইন যখিার মাছঠ 
(Paine Playground) যেছে দারুর পেন্ কবর, যেটিছক আমার রিিওছয়র 
(Broadway) উত্তছর লস্ে এক িুকাছনা রত্ন িছিই মছন িয়। এিং আবম 
আমাছদর এই বেটি েম্প্রদায়ছক ভািিাবে – এছে অছনক যিাছকর আছিগ 
জবডে রছয়ছে, োরা েি বদক যথছক বিছবে একটি পাথ্ণক্ গছড ে্িছে োয়। 
এছে এমন এক েমৃদ্ধ নাগবরক এিং েম্প্রদাছয়র ি্ান্ডছস্কপ রছয়ছে োর 
ে্িনা েছি না এিং আবম এর একটি অংশ িছে যপছর যরামাবঞ্চে িন্ছি।

আপসে আপেযার অবির িময় েীভযানব উপনভযাগ েনরে?

আমাছদর বেনটি েন্তান এিং একটি কুকুর আছে এিং োছদর বনছয় এেই 
ি্স্ত থাবক, োই অিের েময় িিছে আমাছদর কাছে খিু যিবশ েময় থাছক 
না! জীিছনর এই পছি্ণ আমার শখ-স্বাছিন্্ খিু িাস্তি িছয় উছঠছে! আবম 
রান্না করছে পেন্ কবর, এিং এই ি্াপারটা আমাছদর েন্তানছদর েঙ্ যপছয় 
আরও মজাদার িছয় উছঠছে। আমার িাবেখবুশ েন্তান েখন খিু উৎিুল্ল িছয় 
িছি যে আআম্ োছদর নে্ন লপ্রয় খািার রান্না কছরবে, েখন যেমন ভাছিা 
িাছগ, োর যেছয় যিবশ পরুস্কার আর অন্ বকেুছে কেটাই িা আছে। োরা 
এখন আমাছক েি কাছজ োিাে্ করার জন্ েছথষ্ট িছডা িছয় োছছি। আমরা 
িাচ্চাছদরও রান্না করছে উৎোি বদই, বিম স্্াম্বি করা বদছয় শুরু কছরবে 
এিং এখন প্ানছকক বেবরর বদছক এবগছয় োন্ছি, োই আমার প্রে্াশা যে 
আবম শীঘ্রই আমার রান্নাঘছর আমার েিকারী যশিছক যপছয় োি!

সিটি ম্যানেজযার সহিযানব আপেযার প্রেম েনয়ে মযানির েযাজ কেনে 
আপসে েী েী কপনত েযাে? 

আবম জাবন এিার একটা ি্স্ত শরৎকাি ও যিমন্তকাি আেছে েছিছে! আবম 
বেটি কাউন্সিি এিং েম্প্রদাছয়র োছথ একছোছগ কাছজর যষেছরে একটি 
শলক্তশািী েম্ক্ণ  গছড ে্িছে কছঠার পবরশ্রম করার আশা কবর। এমন 
অছনকগুলি বিষয় রছয়ছে যেগুলি বকেুটা েমে্া-যকন্্রিক এিং ো দরূ করছে 
আমরা কাজ করছে োই, এিং কাজ করা শুরু করার জন্ আমাছদর দদু্ণ ান্ত 
বেটি কমতীছদর োছথ কাজ করছে আবম উৎোবিে ও উে্ছেলজে যিাধ কবর েছি 
আবম জাবন যে কাছজর একটি িড অংশ জছুড পারস্পবরক যিাঝাপডা এিং 
বিবোছের বভে্বে অিশ্ই থাকছি। আবম বিছশষ কছর এমন যিাকজছনর েছঙ্ 
আরও যিবশ কছর যদখা করছে োইবে োরা প্রথাগেভাছি বেটি িছি আছেন না 
এিং োরা গুরুত্বপরূ্ণ বেদ্ধান্ত যনওয়ার ি্াপাছর ও নানা বিষছয়র আছিােনা 
েংক্ান্ত কছথাপকথছন আরও যজারদার ি্লক্তত্ব প্রকাছশর ভাগীদার িছে পাছরন। 

কেমসরিনজর মুনখযামুসখ হওয়যা িবনেনয় বড ে্যানলঞ্জ এবং িুনযযাগগুম্বলর 
মনধ্ আপসে েী েী সবষয় কদখনত পযাে? 

শিছরর প্রশােন পবরোিনা করা েবে্ই কঠিন! আমরা গভীর ে্াছিছজের 
মছুখামবুখ িন্ছি – আিােন, জিিায় ুপবরিে্ণ ন, পবরিিন এিং আরও ন্ায়েঙ্ে 
এিং েমাছজর জন্ই েমাজ গঠন। উচ্চাবভিাষী িষে্, জরুবর পদছষেপ এিং 
দঢৃ়োর েছঙ্ গঠনমিূক পবরকল্পনার িাস্তিায়ছনর োছথ আমরা কীভাছি এই 
মিূুছে্ণ  আরও উন্নবের পছথ এবগছয় যেছে পাবর? এিং আমরা কীভাছি এটি 
এমনভাছি করি যেখাছন আমরা আিাদাভাছি বিভক্ত না িছয় একটিই েম্প্রদায় 
বিোছি একোছথ এবগছয় যেছে োইবে? আবম মছন কবর এটাই আমাছদর 
েিছেছয় িড ে্াছিজে এিং এর যমাকাবিিা করার েিছেছয় ভাছিা েুছোগ।

কেমসরিজ সিটি ম্যানেজযার সহিযানব আপেযার পনূবর্ েযানজর অসভজ্ঞতযাগুম্বল 
েীভযানব আপেযার এখেেযার েযাজনে িহযায়তযা েরনব বনল আপসে মনে 
েনরে? 

আবম যিাস্ন যমবিছকি যেন্টাছর কাটাছনা নয়টি িেছরর মধরু স্বৃে এখনও 
ভ্লিবন, এিং েংস্ককৃ বের আশ্চে্ণজনক অংশগুলির মছধ্ একটি বেি আমাছদর 
িষে্ ও উছদেশ্ েম্ন্ন করার জন্ একটি উপছোগী েংস্া োিাছনার প্রবে 
বনরিে মছনাছোগ। আবম বশছখবে যে একটি জটিি োলিকাশলক্ত পবরোিছনর 
আডাছি কে বকেু যথছক োয় এিং কীভাছি যশখার, জিািবদবি করার এিং 
ক্মাগে উন্নবের েংস্ককৃ বে গছড ে্িছে িয়। ইবেমছধ্ অছনকগুলি দদু্ণ ান্ত কাজ 
যেছর যিিা িছয়ছে এিং আবম আশা কবর যে েি িাধা দরূ কছর যে যকাছনা 
ভাছিা কাজটিছক েমথ্ণন করি এিং আমাছদর েমস্ত িাবেন্ার জীিনোপছনর 
মান উন্নে করার েিায়ক বিোছি নে্ন েছুোগগুলি খুঁছজ পাি।

আপেযার েতুে অবস্যানে েযাজ শুরু েরযার আনগ আপসে শহনরর 
কেতযানদর িযানে কদখযা েনরনেে। কিটযা আপেযার কেমে লযাগল?

আবম গরমকাছি এই েি িছিা িছি কৃেজ্ঞ, এিং েখনই যো েম্ক্ণ  বেবর 
করা শুরু করার েছুোগ থাছক, বিছশষ কছর েখন আমরা েিাই িুরিুছর 
যমজাছজ থাবক! শীছের মাঝামালঝ শুরু করা েবে্ই খিু কঠিন িছো! শিছরর 
যনোরা, বেটি কাউন্সিি এিং েম্প্রদাছয়র িহু যিাকজছনর েছঙ্ আবম কথা 
িছিবে, আছিােনা কছরবে এিং োছদর োছথ যথছক োছদর কথা শুনছে এিং 
োছদর কাে যথছক বশখছে অছনক েময় ি্য় কছরবে। েবে্ই এটি েলক্য়োর 
শলক্ত িাবডছয় বদছয়ছে, এিং আবম বকেু ে্াছিজে যপছয়বে ো আমরা িে্ণ মাছন 
যমাকাবিিা করবে, েছি আমাছদর গভীর মূি্ছিাধ এিং িষে্গুলি কেটা 
কাোকাবে রছয়ছে যেটাও যদছখবে। এর ওপর বভে্বে কছরই আবম এই 
শিরছক এবগছয় বনছয় োওয়ার আশা করবে এিং আবম আরও অছনছকর েছঙ্ 
আছিােনা ও িাক্ািাপ করার অছপষোয় আবে কারর আবম জাবন এমন 
অছনক যিাকজন আছেন োছদর োছথ আবম এখনও যদখা করছে পাবরবন।

আপেযার কেত্নবের পদ্ধসত িম্পনে্ আমযানদর বলুে এবং আপসে 
েীভযানব িম্প্রদযানয়র িযানে পযারস্পসরে আদযাে-প্রদযানের সবষনয় সেন্তযা 
েনরে তযা আমযানদর বলুে?

বেটি, জনগছরর জন্ এিং কাউন্সিছির বনছদ্ণ ছশই বেটি প্রশােবনক কাজকম্ণ 
কছর। আবম আশা কবর যে এটি এইভাছি ভাি উবেে িছি যে আমাছদর বেটি, 
আমাছদর েম্প্রদায় এিং বেটি কাউন্সিি বমছি একটাই দি, আমরা একোছথ 
যে েি গুরুের ে্াছিছজের মছুখামবুখ িন্ছি যেইগুলির যমাকাবিিা করবে। এর 
অথ্ণ এই নয় যে আমরা েি্ণদা একমে িি, েছি এটি ভািছি আরও ভাছিা িয় 
যে আমরা একই যনৌকার োরেী, েি্ণদা ঐক্মে্ যখঁাজার জন্ কাজ করবে 
এিং যশষ পে্ণন্ত একই বদছক একোছথ এবগছয় েছিবে। আবম েম্প্রদাছয়র 
প্রবেলক্য়া, পরামশ্ণ-দান এিং বনছদ্ণশনাছক স্বাগে জানাি, এটাই আমার প্রে্াশা 
– আবম জাবন যে আবম ভ্ি করি, এিং আমার দষৃ্টিভলঙ্ েি্ণদা েৎ এিং স্বছি 
িছয় ওঠা, বশখছে এিং উন্নবে করার যেষ্টা করার বদছকই বনিদ্ধ রছয়ছে। 

“আসম কয শহরনে অত্ন্ত ভযানলযাবযাসি, কিই শহনরর 
উন্নসতর জে্ েযাজেম ্েরনত কপনর আসম িসত্ই 
করযামযাসঞ্চত। আমযানদর সিটি এই ধরনের প্রযাণশম্বক্ত, 
ববসেত্্ এবং উচ্যােযাঙ্কযা পূণ্ এেটি শহর - এই 
অবস্যানে েযােযা িততই এে আশ্চযজ্েে িম্যাে!”
-- কেমসরিজ সিটি ম্যানেজযার Yi-An Huang

কেমসরিজ েতুে সিটি 
ম্যানেজযার Yi-An Huang 
কে স্যাগত জযােযায়



• এই েতুে সবভযাগটি িসহংি েয় এবং আেরণগত িঙ্কনট কফযােেনলর কক্ষনত্ সবেল্প ব্বস্যা 
ও িযাব্জেীেভযানব উপলব্ধ েয় এমে সেরযাপত্যা প্রসতম্বক্য়যা প্রদযাে েনর কেমসরিনজর 
িবনেনয় ঝঁুসেপূণ্ ও িমি্যা-জজ্সরত বযাসিন্যানদর িহযায়তযা ও িমে্ে েরনব। 

• অপরযাধজসেত ঘটেযা, আগুে, সেসেৎিযাগত জরুসর অবস্যা, বযা আেরণগত স্যাস্্ িঙ্কনটর 
সবষনয় অসভনযযাগ জযােযানত 911 েম্বনর েল েরুে। 911 েম্বনর কফযােেল েরযা িব্দযা কবসশ 
িুসবধযার সেন্তু 911 েম্বনর িরযািসর কটক্সট েরযা এেটি সবেল্প উপযায় হনত পযানর।

• মযােসিে পীডে ও েষ্ট হনল বযা আত্মহত্যার সেন্তযা এনল েতুে েযালু হওয়যা 988 েম্বনর েল 
েরুে বযা কটক্সট েরুে।

কেমসরিনজর েতুে েসমউসেটি কিফটি 
সেপযাটন্মনন্র পসরেযালে ম্বক্সস্েযা 
সগয়যানেযানবর িযানে প্রনশ্নযাত্র পব্

কিমকরিজ কিিল্প প্রকিস্রিযা কপ্রাগ্াম

1. েল েরুে

3. প্রসতম্বক্য়যা

2. সেিপ্যাে েরুে

4. িমে্ে েরুে
অটিারছনটিভ যরেপসি টিম েম্প্রদাছয়র েংস্ান েম্ছক্ণ  োছদর জ্ঞান 
ি্িিার কছর েংকছট  ভ্গছে থাকা ি্লক্তছক িছিা-আছপর জন্ অবেবরক্ত 
েিায়ক পবরছষিাছে েংেুক্ত কছরন।

অটিারছনটিভ যরেপসি টিম োছদর েন্ম্লিে জ্ঞান এিং অবভজ্ঞো ি্িিার 
কছর পবরলস্বে মূি্ায়ন কছর এিং পরিেতীছে কী ঘটছি যেই বিষছয় বেদ্ধান্ত 
বনছে েঙ্কছট ভ্গছে থাকা ি্লক্তর োছথ কাজ কছর।

একজন বেটি অি যকমবরিজ যপ্ররক যকমবরিজ অটিারছনটিভ যরেপসিছক 
উপেুক্ত েংস্ান বিোছি বেবনিে কছর এিং দমকি, পুলিশ িা প্রথাগে 
ইএমএছের পবরিছে্ণ  ঘটনাস্ছি একটি অটিারছনটিভ যরেপসি টিম পাঠায়।

একজন ি্লক্ত যকাছনা েংকট অনুভি করছি িা প্রে্ষে করছি 911 নম্বছর 
কি করুন।
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েসমউসেটি কিফটি সেপযাটন্মন্ েী এবং কেে সিটি এই দপ্তরটি বতসর েরনে?

কবমউবনটি যেিটি বিপাট্ণছমন্ট িছিা একটি স্বািিম্বী নে্ন বিভাগ ো 
বিদ্মান যকমবরিজ পািলিক যেিটি এছজন্সি এিং অন্ান্ বিভাছগর 
দাবয়ছত্ব থাকা গুরুত্বপূর্ণ কাছজর পবরপূরকবিোছি কাজ করছি। অন্ান্ 
েম্প্রদাছয়র বনরাপত্তা েংস্া এিং কম্ণেূবের মছোই, CSD এবভছিসি-
ইনিম্ণি পবরছষিাগুলি েরিরাি করছে োয় ো ষেবে কমাছনা এিং 
ট্মা-ইনিম্ণি নীবেগুলির মূছি রছয়ছে ো এই বিবোছের উপর বভে্বে কছর 
গঠিে িছয়ছে যে েমস্ত বেটি িাবেন্া বেটির পষে যথছক যেন েথােথ 
েম্ান, স্বায়ত্তশােন, ি্লক্ত-মে্ণাদা এিং েুছোগ প্রাতি িন।

একটি বনরস্ত্র বিকল্প প্রবেলক্য়া কম্ণেূবের উন্নবে ও বিকাছশর জন্ বেটি 
কাউন্সিছির নীবে আছদছশর োছথ োছথ যকমবরিছজর েিছেছয় ঝঁুবকপূর্ণ ও 
েমে্ায় জজ্ণবরে িাবেন্াছদর েিায়ো ও েমথ্ণন িৃবদ্ধ এিং েবিংেো 
প্রবেছরাধ প্রছেষ্টা িাডাছনার বিষছয় েম্প্রদাছয়র উছবেছগর প্রবেলক্য়া বিোছি 
বেটি এই বিভাগটি প্রবেষ্া করছে।

েতুে 988 েম্বরটি েী এবং েখে এটি ব্বহযার েরযা উসেত?

অপরাধজবনে ঘটনা, আগুন, বেবকৎোগে জরুবর অিস্া, িা আেররগে 
স্বাস্্ েঙ্কছটর বিষছয় অবভছোগ জানাছে যিাকজন এখনও 911 নম্বছর কি 
করছে পাছরন। জিুাই মাে যথছক, নে্ন 988 নম্বরটিও োিু িছছি োছে যকউ 
মানবেক েন্ত্ররা, িা আত্মিে্ার বেন্তা/প্রছরােনায় জজ্ণবরে িছি এই নম্বছর 
যিান কছর োিাে্ যপছে পাছরন। 988 নম্বরটি োরাই ি্িিার করছে পাছরন 
োরা িাবড যথছক দছূর আছেন আর োছদর লপ্রয়জছনর েম্ছক্ণ  উববেগ্ন িছয় 
িাবডছে যেক-ইন কছর োছদর অিস্া জানাছে অনছুরাধ করছে িা প্রবেকূি 
পবরলস্বেছে োছদর োিাে্ করছে কাছরার োিাে্ োন। প্রবশলষেে কাউছসিির 
বকন্তু িাক্তার নন, এমন অবভজ্ঞরা োরা যিানকি করছেন, োছদর বিনামছূি্, 
যগাপনীয় মানবেক েিায়ো প্রদাছনর জন্ উপিব্ধ। 988-এর যক্রি স্ানীয় 
911-এর যকছ্রির োছথ ঘবনষ্ভাছি কাজ করছি োছে প্রছয়াজন অনেুাছর 
জরুবর িা বিকল্প প্রবেলক্য়ার ি্িস্া করা োয়। এোডাও, শিছরর িাবেন্ারা 
বেটির নন-ইমাছজ্ণন্সি নম্বর 617-349-3300 নম্বছর কি করছে পাছরন।

েসমউসেটি কিফটি সেপযাট্নমন্ েীভযানব িম্প্রদযানয়র জে্ তযানদর 
পসরনষবযা উন্নত েরনব?

অঞ্চছির অিাভজনক, েম্প্রদায় েুরষো েংস্া এিং অন্ান্ স্ানীয় 
অংশীদারছদর েছঙ্ েম্প্রদাছয়র অংশগ্ির, গ্রুপ যিাকাে করছে, যিটা 
বিছলেষর এিং েিছেছয় ঝঁুবকপূর্ণ জনছগাষ্ঠীর পবরছষিার িঁাক শনাক্ত করার 

জন্ একটি উপছদষ্টা যগাষ্ঠী গঠন কছর অবেবরক্ত কম্ণেূবে এিং 
পবরছষিাগুলির উন্নবে ও বিকাশ করছে CSD েিছোবগো করছি। এই 
পবরছষিাগুলির মছধ্ পারস্পবরক েিায়োমূিক পবরছষিা প্রদান, 
েম্প্রদায়-বভে্বেক দষেো বেবর এিং প্রবশষের, এিং আেররগে 
স্বাস্্-েঙ্কছটর েম্ুখীন িওয়া েম্প্রদাছয়র েদে্ছদর আিটারছকয়ার এিং 
অবধক েলক্য় েম্প্রদায়বভে্বেক প্রবেলক্য়া প্রদান অন্তভ্্ণ ক্ত থাকছে পাছর।

পুম্বলশ প্রসতম্বক্য়যা সদনত তৎপর হনব েযাসে CSD প্রসতম্বক্য়যা সদনত তযা 
েীভযানব সেধ্যারণ েরযা হনব?

ঘটনায় দশৃ্গে বনরাপত্তাজবনে উছবেগ যেমনভাছি না থাকছি অবিংে ধরছনর 
েঙ্কছট পছড যকউ কি করছি যেই যষেছরে CSD প্রবেলক্য়া বদছে েৎপর িছি। 
োইছিাক, জরুবর পবরছষিাগুলির জন্ েমস্ত প্রবেলক্য়া পবরকল্পনার মছো, 
েিার জন্ ঘটনায় দশৃ্গে বনরাপত্তাই প্রথম অগ্াবধকার৷ েবদ যকানও ঘটনায় 
দশৃ্গে বনরাপত্তা েংক্ান্ত উছবেগ থাছক, যেমন েম্ভাি্ অস্ত্র ধারর িা েম্ভাি্ 
হুমবক, পলুিশ প্রথছম প্রবেলক্য়া জানাছি এিং ঘটনাটি লস্বেশীি করছি, 
োরপছর অবেবরক্ত েংস্ানগুলির প্রছয়াজন আছে বক না ো বনধ্ণারর করছি।

CSD েমমীনদর েী ধরনের প্রসশক্ষণ কেওয়যা উসেত হনব?

দতিছরর কমতীছদর োছদর ভূবমকার বভে্বেছে বিবভন্ন ধরছনর প্রবশষের যনওয়া 
উবেে। বিকল্প প্রবেলক্য়া যপ্রাগ্াছমর জন্ যেরা অভ্াে বিোছি বেবনিে 
বনম্নলিবখে বকেু প্রবশষের অন্তভ্্ণ ক্ত রছয়ছে: েঙ্কট ও দছুে্ণাগ আয়ছত্ব আনার 
ি্ািস্াপনা; যকাছনা েংঘষ্ণ িা ভয়ঙ্কর পবরলস্বের ভয়ািিো কমাছনার উপায় 
প্রছয়াগ; ট্মা-ইনিম্ণি প্রবেলক্য়া; যপ্রররামিূক োষোৎকার; CIT (ক্াইবেে 
ইন্টারছভনশন যট্বনং); ষেয়ষেবে কমাছনা; CPR ও প্রাথবমক বেবকৎো; গাি্ণস্্ 
েবিংেো প্রবেছরাধ ও প্রবেলক্য়া; মূি্ায়ন এিং বনরাপত্তা পবরকল্পনা 
প্রছয়াজন; েরুরছদর বনছয়াজন; বপয়ার োছপাট্ণ; িাইস্্ান্ডার যট্বনং; জাবেগে 
েমো; এিং স্ানীয় েম্প্রদায় েংগঠন ও পবরেম্দ েংক্ান্ত প্রবশষের।

সিটির অটিযারনেটিভ 
করিপসি পযাইলট 
কপ্রযাগ্যানমর ববসশষ্ট্

েসমউসেটি কিফটি সেপযাট্নমন্ েসমউসেটি 
েযাম্বলত িমযাধযােগুম্বলর িমন্বয় িযাধে েরনব 
যযা প্রধযাে েম্িূসে ম্বস্র েনর িম্প্রদযানয়র 
সেরযাপত্যা ও িুস্তযা ব্সদ্ধ েনর এবং 
পসরনষবযাগুম্বল িব্যাসধে ঝঁুসেপূণ্ ও 
িমি্যায় জজ্সরত জেিংখ্যানে লক্ষ্বস্তু 
সহিযানব ধনর প্রনয়যাগ েরযা হনব।  

গঠিে িওয়া কবমউবনটি যেিটি বিপাট্ণছমন্ট (CSD) োধারর জনোধারছরর জন্ উপিব্ধ নন এমন কছয়কজন বনরাপত্তা কমতীছদর বনছয় গঠিে িছি োরা কম্ণেেূী েমন্বয় 
করছে পাছরন এিং যকাছনা রকম আেররগে স্বাস্্ েঙ্কট ঘটছি (মানবেক স্বাস্্, িবৃদ্ধ ও বিকাশজবনে অষেমো, এিং োধারর লজবনেপছরের ি্িিাছর অেমথ্ণ ি্লক্তর 

প্রবে), অবিিছম্ব েথােথ উপাছয় েবিংেো প্রবেছরাধ এিং িস্তছষেপকরর, এিং োমবগ্ক েুস্ো িজায় রাখার দাবয়ত্ব যনছিন। CSD একটি বিকল্প প্রবেলক্য়াজবনে পাইিট 
যপ্রাগ্ামও পবরোিনা করছি ো এই শরৎকাছি োি ুিছি, যেখাছন েলক্য় দিগুলি 911 নম্বছর অবিংে এিং আেররগে স্বাস্্ েঙ্কছট োিাে্ যেছয় করা যিানকিগুলিছে 
েথােথ প্রবেলক্য়া জানাছি। 911 নম্বছর যিানকি করা েি্ণদা যিবশ েবুিধার বকন্তু েবদ কি করার পবরলস্বে না থাছক, েছি 911 নম্বছর েরােবর যটসেট কছরও োিাে্ পাওয়া 
যেছে পাছর নে্ন 988 নম্বরটিও উপিব্ধ েখন যকউ মানবেক েন্ত্ররা, আেররগে েঙ্কট, িা আত্মিে্ার বেন্তা/প্রছরােনায় জজ্ণবরে অথিা এমন ি্লক্তছদর জন্ও উপিব্ধ 
োরা োছদর লপ্রয়জছনর জন্ বেলন্তে এিং যকাছনা বিছশষ পবরলস্বেছে যেই ি্লক্তছক কীভাছি েিায়ো ও েমথ্ণন করছিন ো বনন্শ্চে নয়। 

েসমউসেটি কিফটি সেপযাট্নমনন্ েযাজ েরযার সবষনয় 
আসম েীভযানব আরও জযােনত পযাসর?

Cambridgema.gov/jobs-এ কবমউবনটি যেিটি 
বিপাট্ণছমছন্টর খালি পছদর বিিরর যদখছে বেটির োকবরর 
পষৃ্ায় োন। আরও েছথ্র জন্, লক্বস্না বগয়াছকাছির 
োছথ যোগাছোগ করুন, cgiacobbe@cambridgema.gov.

T



সিটি েমমীরযা কেমসরিনজর িবনেনয় 
ঝঁুসেপণ্ূ ও িমি্যায় জজ্সরত 
জেিংখ্যার জে্ কয কেযানেযা িঙ্কট ও 
দনুযয্ানগ িহযায়তযা েনর েযানেে
• কেমসরিজ পযাবম্বলে লযাইনরিসরনত েমর্ত এেজে িমযাজেমমী ব্ম্বক্তগতভযানব বযা কফযানে িযাহযায্ 

েরনত পযানরে। কিই িমযাজেমমী ইংনরম্বজ, স্প্যাসেশ এবং হযাইসতয়যাে কক্ওনল েেযা বনলে।

• কেমসরিজ সিসেয়র কিন্যানরর েমমীরযা পসরিম্পদ ও তে্ সদনয়ও িহযায়তযা েরনত পযানরে

• 911 েল কিন্যানরর িযামযাম্বজে েমমীরযা এবং কেমসরিজ পুম্বলশও িহযায়তযা সদনয় েযানে 
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যকমবরিজ েম্প্রদাছয়র, বিছশষ কছর আমাছদর েিছেছয় ঝঁুবকপূর্ণ ও েমে্ায় 
জজ্ণবরে জনেংখ্ার েকছির জন্ ি্িিারছোগ্ কম্ণেবূে, েংস্ান এিং 

পবরছষিাগুলির এক েি্ণাঙ্ীন বিন্াে গঠছনর জন্ বেটির প্রবেশ্রুবে বিবভন্ন 
বিভাছগ োমালজক কমতীছদর যোগ করার বদছক পবরোলিে কছরছে।

লযাইনরিসরনত েম্রত িযামযাম্বজে েমমী বযাসিন্যানদর িযানে তযানদর স্যােীয় 
শযাখযায় কদখযা েনরে বযা কফযানে েেযা বনলে

িাইছরিবরর িহু রকছমর েংস্ান খুঁছজ বনছে, বেবর করছে এিং ি্িিার 
করার জন্ েম্প্রদাছয়র িহু েদে্ প্রবেবদন যকমবরিজ পািলিক িাইছরিবর 
(CPL) এিং এর শাখাগুলিছে আছেন। িাইছরিবরর নে্নের েংস্ানগুলির 
মছধ্ একটি িছিা মাে্ণ  2021 োবরখ যথছক একজন েমাজকমতীর যোগদান, 
ো ইকু্ইটি, অ্াছসেে এিং অন্তভ্্ণ লক্তর প্রবে বেটির প্রবেশ্রুবে প্রবেিলিে 
কছর। এটি েম্প্রদাছয়র েদে্ছদর, যেখাছন োছদর একবরেে িওয়ার 
প্রিরো রছয়ছে, যেখাছন যকৌশিগেভাছি েংস্ান রাখার ি্িস্া কছর যেই 
েদে্ছদর েমথ্ণন করার একটি িৃিত্তর প্রছেষ্টার অংশ।

যেন্টাি যস্কায়্ার রিাঞ্চ িাইছরিবরছে কম্ণরে একজন িাইছেসিপ্রাতি বলিবনকাি 
যোশ্াি ওয়াক্ণ ার, োর নাম মাবর ম্াবথউ, িাইছরিবরর নানা শাখায় েম্প্রদাছয়র 
েদে্ছদর োছথ যদখা কছরন এিং ইংছরলজ, স্প্াবনশ এিং িাইবেয়ান যক্ওছি 
কথা িছিন। গে এক িেছর, বেবন 300 টিরও যিবশ গ্ািকছক েবুিধা এিং 
েিায়োর জন্ বনিন্ধন কছর বেছস্ছমর জটিি ওছয়ছি যনবভছগট করছে 
োিাে্ কছরছেন, এমন বেছস্ম ো প্রায়ই জীিন রষোকারী েংস্ানগুলি খুঁছজ 
পাওয়া ও ি্িিাছরর যষেছরে একটি দিু্ণভ িাধা িছয় দঁাডায় োছদরই জন্, 
োছদর এইগুলির েিছেছয় যিবশ প্রছয়াজন। মাবর গ্ািকছদর শরীছরর জন্ 
গুরুত্বপূর্ণ খাদ্ এিং মানবেক স্বাস্্ েংস্ান ি্িিার করছে এিং আিােন 
এিং োকবরর জন্ আছিদন করছেও েিায়ো কছরছেন। োমালজক কাজকম্ণ 
কছর এমন োরজন ইন্টান্ণ িাইছরিবরর োমালজক পবরছষিাগুলির পবরপরূক 
বিোছি কাজ কছর এিং একটি যকয়ার কছির উছদ্াগছক পাইিট করার 
যষেছরে েিায়ক ভূবমকা পািন কছরবেি, ো োতিাবিক যেক-ইন কিগুলির 
জন্ েম্প্রদাছয়র েদে্ছদর োইন আপ করছে যদয়৷ এোডাও, যমবর CPL 
কমতীছদর প্রবশলষেে কছরছেন কীভাছি িাইছরিবরর ষেমো প্রোবরে কছর 
প্রছয়াজছন দিু্ণি েম্প্রদায়ছক কাে্ণকরভাছি েিায়ো করা োয়।

কেমসরিজ পুম্বলশ কিযাশ্যাল ওয়যাে্যাররযা দবুল্ ও িমি্যায় জজ্সরত 
জেিংখ্যার অন্তভ্ুক্ত বযাসিন্যানদর িযানে কেনে তযানদর েযানজ িহযায়তযা েনর

যকমবরিজ পুলিশ বিপাট্ণছমছন্টর (CPD) বলিবনকাি োছপাট্ণ ইউবনছটর (CSU) 
দজুন িাইছেসিপ্রাতি বলিবনকাি যোশ্াি ওয়াক্ণ ার রছয়ছেন োরা িছিন 
এিানা যলিইন এিং োবরিনা ভছয়লিন োরা, িটির যজমে ি্াছরট নাছম 
একজন োইছকািলজস্ এিং CSU বিছরটিছরর োছথ একছোছগ, 
প্রাথবমকভাছি যে েকি অলিোররা পাবরিাবরক এিং োমালজক বিোর 
বিভাছগ কম্ণরে োছদর জন্ গুরুত্বপূর্ণ েিায়ো কছর থাছকন, যেছিে্ োরা 
েরােবর বেটির িাবেন্া এিং োছদর পবরিাছরর োছথ কাজ কছরন। CSU 
কমতীরা আনুষ্াবনক প্রবশষের বদছয় থাছকন, কীভাছি বনবদ্ণ ষ্ট স্বাস্্ পবরলস্বে 
একজন ি্লক্তর আেররছক প্রভাবিে করছে পাছর এিং েম্প্রদায় প্রবেছরাধ 
কম্ণেূবেছে েিায়ো কছর ো আবধকাবরকছদর িুঝছে োিাে্ কছরন।

CSU েরােবর বেটির িাবেন্াছদর কাছেও যপৌছঁে োয়, বিছশষ কছর দিু্ণি ও 
েমে্ায় জজ্ণবরে জনেংখ্ার েদে্ছদর কাছে, োরা অলিোরছদর োছথ 
যোগাছোগ কছর, িা োছদর বিভাছগ যরিার করা িয়। CSU-এর মূি িষে্ িছিা 
অপরাধমিূক বিোর ি্িস্ায় জবডে িছয় পডার যষেছরে োরা ঝঁুবকপূর্ণ োছদর 
োছথ কাজ করা এিং োছদর যজি যথছক দছূর েবরছয় এছন প্রছয়াজনীয় 
েিায়োর ি্িস্া করা ও পবরছষিাগুলির েুবিধা যপছে োিাে্ করা। এই গে 
িের, CSU কমতীরা 900 টিরও যিবশ অনন্ যষেছরে কাজ কছরছেন।

ইমযানজ্ন্সি েসমউসেনেশেি কিযাশ্যাল ওয়যাে্যার সেসদ্ষ্ট 911 েনলর 
কপ্রম্বক্ষনত কপ্ররেনদর িযাহযায্ েনর েযানে

শিছরর জরুবর যোগাছোগ বিভাগ যে যকাছনা িাবেন্ার েিছেছয় যিবশ 
প্রছয়াজছন েময়মছো েিায়ো করার জন্ প্রবেশ্রুবেিদ্ধ এিং একজন 
িাইছেসিপ্রাতি োমালজক কমতীছক ইমাছজ্ণন্সি কি যেন্টাছর িিাি যরছখছে োছে 
যপ্ররকছদর 911 নম্বছর কি পবরোিনা করছে এিং যেমন জরুবর পবরলস্বে 
নয় অথে কাছরার মানবেক স্বাছস্্ যকাছনা েমে্া আছে িা জরুবরকািীন 
োিাছে্র দরকার িছি োছদর কি-িাইছন েিায়ো করার জন্।

কেমসরিজ সিসেয়রনদর িযামযাম্বজে পসরনষবযার িযানে িংযুক্ত েরযা হনছে

যকমবরিজ কাউন্সিি অন এলজং (COA) এর লিাছয়ন্ট োবভ্ণ ছেে টিম 60 
িের িা োর যিবশ িয়ছের যকমবরিজ িাবেন্াছদর জন্ োছদর প্রছয়াজনীয় 
েংস্ানগুলি যপছে েিায়ো করার জন্ একটি যকে ম্াছনজছমন্ট পদ্ধবে 
গ্ির কছর। COA বিবভন্ন ধরছনর োমালজক-বভে্বেক পবরছষিা অিার 
কছর, এিং েবদও এটি েরােবর বলিবনকাি িা বেবকৎো পবরছষিা না 
বদছিও, COA কমতীরা িৃদ্ধ িা অবে িয়স্ক ি্লক্তছদর স্ানীয় এছজন্সিগুলিছে 
যরিার করছে পাছরন, োরা এই ধরছনর পবরছষিা বদছয় থাছক।

িৃদ্ধ িা অবে িয়স্ক ি্লক্তছদর োছথ োষোছের েময়, COA কমতীরা প্রবেটি 
ি্লক্তগে পবরলস্বেছক োিধানোর োছথ বিছিেনা কছর বনধ্ণারর কছর যে 
একজন গ্ািক আিােন েংস্ান, খাদ্-দ্রছি্ ি্িিার-যোগ্ো, মানবেক 
স্বাস্্ িা জ্ঞান েম্বন্ধীয় েিায়ো, আবথ্ণক ি্িস্াপনা, িা বেবকৎো যথছক 
উপকৃে িছে পাছরন বক না। কমতীরা েবদ বনধ্ণারর কছরন যে একজন প্রিীর 
ি্লক্তর স্বাস্্ িা বনরাপত্তা েম্বক্ণ ে েংস্ানগুলির প্রছয়াজন, োরা 
কবমউবনটি অংশীদারছদর োছথ েমন্বয় কছর থাছকন, োর মছধ্ রছয়ছে 
যোমারবভলি যকমবরিজ এল্ার োরবভে, যকমবরিজ িাউলজং অথবরটির 
বেবনয়র িাউলজং-এর িাইছেসিধারী োমালজক কমতীছদর, যকমবরিজ পুলিশ 
বিভাগ, িা রাছজ্র েুরষোমূিক পবরছষিাগুলি।

COA-এর বনি্ণািী পবরোিক েুোন পাছেছকা িছিছেন, "আমাছদর িষে্ 
িছিা প্রিীরছদর স্বাধীনো এিং জীিছনর মান িজায় রাখছে েমথ্ণ িওয়া।” 
“আমরা প্রিীরছদর েিমান োমালজক েিায়ো প্রদাছনর বদছকও মছনাছোগ 
বদছয় থাবক। েখন মানুষ বিন্ছিন্ন িছয় পছডন িা একা থাছকন, োছদর 
শারীবরক ও মানবেক স্বাস্্ দ্রুে দিু্ণি িছে থাছক, োই েুস্োর জন্ 
েকছির েছঙ্ েংছোগ থাকা গুরুত্বপূর্ণ।”

ইেু্ইটি, অ্যানক্সি, 
এবং অন্তভ্ুম্বক্ত িংক্যান্ত 
প্রসতশ্রুসত

সবপরীত পযাতযার েসব: COA বনি্ণািী পবরোিক েুোন প্াছেছকা 
(িাইছন) এিং COA বিছরটির অি লিাছয়ন্ট োবভ্ণ ছেে বভনছেন্ট 
ম্াকাবথ্ণ (িাছম) বেবনয়র যেন্টাছরর একজন গ্ািকছক অভ্থ্ণনা 
জানাছছিন। (উপনর):ত িাইছরিবর যোশ্াি ওয়াক্ণ ার যমবর ম্াবথউ 
একজন গ্ািছকর োছথ যদখা কছরছেন।

T
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কেমসরিজ অ্যালমিহযাউি 
(Cambridge Almshouses) আর সশশুনদর 
জে্ অ্যাভে কহযাম (Avon Home)

বিলিবিক েুছদ্ধর মধ্ বদছয় বনউ ইংি্াছন্ড ইংছরজ িেবে স্াপছনর শুরু যথছক, অভািী মানুষগুলি পবররে িছয়বেি োিাছে্র জন্ পবরিার, প্রবেছিশী 
এিং োছদর বগজ্ণার কাছে নে িছয় োিাে্ যেছয়বেি। োছদর ওপর কাছরার েমথ্ণন থাছক না, োরাই যিবশ কছর যে যকাছনা শিছরর দাবয়ত্ব িছয় ওছঠ; 

বশশুছদর বশষোনবিশ িা োকর বিোছি কাজ করছে িাধ্ করা িছে পাছর, এিং প্রাতিিয়স্কছদর শ্রবমক বিোছি ভাডা করা িছে পাছর। েুদ্ধ এিং আবথ্ণক মন্া 
আরও যিবশ যিাকছক দাবরছদ্র্র বদছক যঠছি বদছে িাধ্ কছরবেি এিং োধারর শিরিােী শিরগুলিছে িেিােকারী দবরদ্রছদরছক শিছরর প্রাছন্ত 
খামারগুলিছে, দবরদ্র-আিাছে (দবরদ্রঘছর) একছরে িেিাে করছে প্রায় িাধ্ কছরবেি।

F

A
ঐসতহযাসিে 

কেহযারযা দসরদ্রনদর 
যত্নে ও 

পসরেযয্ায় 

যকমবরিছজর প্রথম দটুি 'দবরদ্র-আিাে' বিদ্মান ভিনগুলিছে বেি: 
প্রথমটি 1779 োছি িাভ্ণ াি্ণ  যস্কায়্াছর (Harvard Square) এিং 1786 
োছি উত্তর যকমবরিছজ (North Cambridge) বেবর িছয়বেি এর 
উত্তরেবূর ভিনটি। েৃেীয়টি, আজছকর যেনট পাছক্ণ র (Sennott 
Park) কাছে 1818 োছি বনবম্ণে, যেটা 1836 োছি পছুড বগছয়বেি। 
েে্থ্ণটি 1838 োছি শিছরর প্রশােছনর পষে যথছক যকনা জবমছে 
বনবম্ণে িছয়বেি। োি্ণে নদীর (Charles River) ধাছর 11 একর 
জবমছে, ওছয়স্ান্ণ অ্াবভবনউ (Western Avenue) যথছক প্রায় বরভার 
ব্রিট (River Street) পে্ণন্ত বিস্ততৃে, একটি অ্ািমিাউে (দবরদ্র-
আিাে) এিং টাউন িাছম্ণর জায়গা বেি। েম্ে্বের মিূ্ 
উছল্লখছোগ্ভাছি িবৃদ্ধ যপছে িাগি এিং 1849 োছি, বেটি প্রশােন 
এটিছক একজন প্রকাশছকর কাছে বিলক্ কছর যদয় বেবন ইছঁটর বেবর 
দবরদ্র-আিােটিছক একটি িইছয়র কারখানায় রূপান্তবরে কছরবেছিন 
ো বরভারোইি যপ্রছের (Riverside Press) মিূ যক্রিবিন্ ুিছয় ওছঠ। 

অ্ািমেিাউে (Almshouse) ভিনটি এখনও 45 নং ম্াটিগনন এবভনু্ ছে (Matignon Avenue) 
অিলস্ে এিং 2005 োি যথছক École Bilingue এর আিােস্ছি পবররে িছয়ছে। েবি ca. 1969।

যকমবরিজ ঐবেিাবেক কবমশন। কমতীছদর েূছরে পাওয়া েবি

শীঘ্রই আছিওয়াইি (Alewife) এিং ট্ানাবর ব্রুকছের (Tannery Brooks) কাছে 
একটি নে্ন টাউন িাম্ণ যখািা িছয়ছে। দ্ বেটি একটি নে্ন দবরদ্র-আিাে 
বেবরর জন্ ে্লক্তছে আিদ্ধ িয় Rev. Louis Dwight ও Gridley J.F.-এর েছঙ্, 
মাননীয় Dwight বেছিন কারাগার েংস্কার আছন্ািছনর একজন যনো। রিায়ান্ট, 
যিাস্ছনর একজন স্পবে। 1851 োছি েম্রূ্ণ কছরন, নে্ন ভিনটি ধেূর-েিজু 
এিং যগরুয়া যিজছস্ান বদছয় বেবর করা িছয়বেি ো অ্ািমেিাউছের 
িাবেন্ারাই খনন কছরবেি। এর যক্রিীয় যকছ্রি অলিে এিং িেিাছের োধারর 
কষেগুলি বেি। পরুুষ এিং মবিিাছদর আিাদা করা িছয়বেি: োরা বিবভন্ন 
পছষে ঘমুাছেন, আিাদা ওয়াক্ণ শছপ অংশ বনছেন এিং দটুি িাইবনং রুছম 
যখছেন। েপুাবরনছটনছিন্ট (এোডা োছক ওয়াছি্ণ ন িা রষেকও িিা িয়) এিং 
োর পবরিার েৃেীয় পছষে ি্লক্তগে পাি্ণার এিং যিিরুম দখি কছর। 

কম্ণষেম িাবেন্ারা আিােছনর অভ্ন্তরীর কাজগুলিছে, খামাছর, খাদাছন িা িজ্ণ্ 
যিিার জন্ কাজ করছি এমনটাই ভািা িছয়বেি। োছদর কাবয়ক শ্রম 
দবরদ্রআিােছক টিবকছয় রাখছে এিং স্ানীয় কোইছদর কাে যথছক মাংে, একজন 
িাক্তাছরর বভলজট এিং জ্ািাবনর খরছের জন্ অথ্ণ েংগ্ছি েিায়ো কছরবেি। 

1913 োি নাগাদ, এই দবরদ্র আিাছের িাবেন্ারা প্রাথবমকভাছি িয়স্ক এিং 
অেসু্ দবরদ্র িছয় পছডবেি। খামারটি যিাকোছন েিবেি। দবরদ্রআিাছের নাম 
পবরিে্ণ ন কছর বেটি যিাম ির দ্ এছজি অ্ান্ড ইনিাম্ণ করা িয় এিং এর েছঙ্ 
িােপাোছির বেবকৎোর েবুিধা েকু্ত করা িয়। [পরিেতীছে, একটি নে্ন বেটি 
যিাম, োছক এখন যনবভি যলিে (Neville Place) িিা িয়, 650 নং কনকি্ণ  
এবভবনউছে (Concord Avenue) বেবর করা িছয়বেি, যরেশ পন্ড (Fresh Pond) 
ওভারিকু কছর।] পরুাছনা অ্ািমেিাউেটি 1929 োছি যিাস্ছনর 
আে্ণিাছয়াবেছের (Archdiocese of Boston) কাছে বিলক্ করা িছয়বেি, যে 
এটিছক 2005 োছি ইন্টারন্াশনাি স্ককু ি অি যিাস্ছনর (International School 
of Boston) কাছে বিলক্ কছরবেি। 

যকমবরিজ অ্ািমেিাউছের একটি প্াছনারাবমক বভউ (িানবদছক) 
এিং টাউন িাম্ণ। েবি ca. 1900। 

যকমবরিজ ঐবেিাবেক কবমশন। েবি-েূরে. অজানা।
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কেমসরিনজর সশশুনদর জে্ অ্যাভে কহযাম

িাভ্ণ াি্ণ  যস্কায়্াছর (Harvard Square) যজমে িাবন্টংটছনর জছুয়িাছে্ণর 
যদাকান এিং অ্াভন বিি ব্রিছট (Avon Hill Street) োর িাবডর রাস্তার 
পছথ িঁাটার েময় বনঃস্ব, বপোমাোিীন অনাথ বশশুছদর যদছখ বেবন অে্ন্ত 
দঃুখ যপছয়বেছিন। 1874 োছির যম মাছে, বেবন 32 নং অ্াভন বিি ব্রিছট 
(Avon Hill Street) 10 জছনর জন্ থাকার জায়গা েি একটি নে্ন, েম্ূর্ণ 
েজ্জিে অনাথ-আশ্রম বেবর কছরন।

িাবন্টংটন বনছজ যথছক প্রবেষ্ানটির যদখাছশানা করছে পাছরনবন। 1874 োছির 
নছভম্বছর, বেবন যিাছমর প্রশােনছক একটি ট্াবস্ যিাছি্ণ  স্ানান্তবরে কছরবেছিন 
যেটি েিবিি েংগ্ি কছরবেি, নানা নীবে বেবর কছরবেি এিং এমনবক আশ্রছমর 
গিৃস্ালির কাজগুলিও কছরবেি। ক্ান্টাবরিলজয়ানরা উদারভাছি অথ্ণ, খািার, 
আেিািপরে, িই, যখিনা এিং নানা যদশ ভ্মছরর জন্ োিাে্ কছর অিদান 
যরছখবেি। একটি স্ানীয় েরাইখানা যখিার মাছঠর জন্ এর েংিগ্ন জায়গা দান 
কছরবেি৷ ট্াবস্রা একটি পবরিার-েদশৃ পবরছিশ বেবর করছে যেছয়বেছিন এিং 
বশশুছদর স্ককু ছি এিং োনছি স্ককু ছি যোগদান করছে এিং স্ানীয় িাক্তাছরর কাে 
যথছক বিনামছূি্ বেবকৎো পবরছষিা পাওয়ার ি্িস্া কছরবেছিন। 1879 োছি, 
যিাছম আরও 15 জন বশশুর জন্ থাকার ঘর েি একটি বেনেিা পষে েকু্ত করা 
িছয়বেি, বকন্তু উপিব্ধ স্াছনর প্রছয়াজন ক্মাগে িাডছেই থাছক।

এ যেন যেই 32 নং অ্াভন বিি ব্রিছটর 2018 োছির একটি দশৃ্, যে ভিনটি িাবন্টংটন 
োছিি োর অনাথ-আশ্রছমর জন্ বেবর কছরবেছিন  (পছর অ্াভন যিাম নাছম পবরবেে)। 

যকমবরিজ শিছরর েম্ে্বে েংক্ান্ত িাটাছিে

অ্াভন যিাছমর যশষ ঠিকানা বেি 1000 ম্াোে্ছেটে অ্াবভবনউ (Massachusetts Avenue)। 
ভিনটি 1975 োছি ধ্ংে করা িছয়বেি।

যকমবরিজ ঐবেিাবেক কবমশন। অ্াভন যিাছমর 55েম িাবষ্ণক প্রবেছিদন, 1929।

1889 োছি, এর জন্ েিবিি েংগ্ি অবভোন েিি িছি 
অ্াভন যিাম 309 নং মাউন্ট অিান্ণ ব্রিছট (Mt. Auburn 
Street) একটি প্রশস্ত নে্ন ভিন খিুছে েমথ্ণ িয়। েত্ন ও 
পবরেে্ণার মছিিগুলি বিকবশে িওয়ার োছথ োছথ, যিাম 
একটি ট্ায়াি িস্ার যকয়ার যপ্রাগ্াম শুরু কছর। নে্ন 
পদ্ধবেটি এেটাই কাে্ণকর এিং েিি বেি যে, 1913 
োছি, ট্াবস্রা অনাথ-আশ্রম িন্ধ করার এিং শুধমুারে 
একটি 'োইল্ যলিেছমন্ট' েংস্া বিোছি কাজ করার পছষে 
যভাট যদয়। এক দশক পছর, েংস্াটি 1000 ম্াোে্ছেটে 
অ্াবভবনউছে (Massachusetts Avenue) অ্াভন বিি 
কবমউবনটি যেন্টার খছুিছে। এটি 'িস্ার যকয়ার' বিষয়ক 
োর কাজকম্ণ অি্ািে যরছখছে এিং আছশপাছশর 
িাচ্চাছদর কম্ণশািার্ ি্িস্া কছরছে এিং একটি নে্ন 
যখিার মাঠ ি্িিার করার জন্ আমন্ত্রর জাবনছয়ছে।

1945 োছি, কবমউবনটি যেন্টার িন্ধ িছয় োয়, এিং এর অলিে োে্ণ  ব্রিছট (Church Street) স্ানান্তবরে িয়, যেখাছন েংস্াটি োর েম্প্রদায় বভে্বেক 
পবরছষিাগুলিছক উন্নে করছে থাছক। 1965 োছি, অ্াভন যিাম যকমবরিজ ি্াবমলি অ্ান্ড বেিছরেনে োবভ্ণ ছেছের এক অংশ িছয় ওছঠ, এখন বরিজ 
যিামওয়াি্ণ , ো এখনও বশশুছদর জন্ োিাে্ ও েমথ্ণন কছর েছিছে এিং বশশুছদর বনন্শ্চে কছর যে োরা লস্বেশীি, বনরাপদ এিং পেন্েই িাবডছে আছে।

অ্াভন যিাম এর বপেছনর িছডা অংছশ 1000 Mass. Ave-যে 

আছশপাছশর িাচ্চাছদর জন্ একটি যখিার মাঠ খুছি বদছয়ছেে
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কেমসরিজ মযাম্বটি-িযাসভ্ি কিন্যানরর 
েমমীরযা শহনরর বযাসিন্যানদর আবযািনের 
প্রসতবন্ধেতযা েযাটিনয় উঠনত ও ম্বক্টিে্যাল 
সরনিযাি ্ব্বহযার েরযায় িযাহযায্ েনর

362 নং গ্ীন স্ট্রীছট (Green Street) অিলস্ে যকমবরিজ মালটি-োবভ্ণ ে 
যেন্টার (MSC), গৃিিীনো, উছছিছদর েম্ুখীন িওয়া মানুষজন এিং 

ে্াছিলজেং িাউলজং পবরলস্বেছে যনবভছগট করা ি্লক্ত এিং পবরিারছক 
েরােবর পবরছষিা প্রাবতির ি্িস্া কছর থাছক। MSC প্রবে িের প্রায় 500 
পবরিারছক পবরছষিা যদয়, এোডাও গ্ািকছদর জনোধারছরর জন্ িব্ধ 
েুবিধার পাওয়ার জন্ আছিদন করছে, আইবন েিায়ো এিং আবথ্ণক 
পরামশ্ণ যপছে এিং মানবেক স্বাস্্ এিং পদাথ্ণগে অপি্িিার েংক্ান্ত 
পবরছষিাগুলি ি্িিার করছে েিায়ো কছর।

MSC-এর বিছরটির মাবরয়া যমছিা িছিছেন, "লস্বেশীি আিােন িছিা 
মানুষজছনর বনরাপদ যিাধ করার এিং োছদর বদনন্ন্ন জীিন ধারছরর 
ি্িস্াপনার যষেছরে ষেমোিান িওয়ার োবিকাঠি।” "আমরা ি্লক্তছদর 
আিােন ভাউোর যপছে োিাে্ কবর, োছদর আিােন অনুেন্ধাছন েিায়ো 
কবর এিং আিােন লস্বেশীিো প্রোর কছর এমন েংস্ানগুলির োছথ 
োছদর েংেুক্ত কবর।”

MSC কমতীরা শিছরর কবমউবনটি যিছভিপছমন্ট বিপাট্ণছমছন্টর িাউলজং 
বিবভশন, বেটির অলিে অি দ্ িাউলজং লিয়াছজঁা, যকমবরিজ িাউলজং 
অথবরটি এিং অন্ান্ স্ানীয় আিােন প্রদানকারীছদর োছথ ঘবনষ্ভাছি 
েিছোবগো কছর োছে গৃিিীন, উছছিছদর ভাছর বপষ্ট মানষুজন োছদর 
আিােন খুঁছজ বনছে েিায়ো যপছে পাছরন। েশরীছর উপলস্ে িছয় আিােন 
অনেুন্ধান কম্ণশািাছে যোগদাছনর েছুোগ প্রবে মঙ্িিার 2:30-5 টা পে্ণন্ত 
যদওয়া িয়। অংশগ্িরকারীরা স্ানীয় আিােন বিকল্পগুলি েম্ছক্ণ  জানছে 
পাছরন এিং ভে্্ণ বকেকু্ত আিােন যপছে 'অছপষো োলিকায়' আছিদন 
কছরন। যরলজস্ার করছে, 617-349-6338 নম্বছর কি করুন।

MSC কমতীরা গ্ািকছদর িেিাছের জন্ আিােন প্রলক্য়ায় িাধা-বিপে্বে 
যপছরাছে োিাে্ করছে পাছর। যেমন, গৃিিীন িছয়ছেন এমন একজন 
ি্লক্তর েবদ িাউলজং ভাউোর পাওয়ার জন্ যোগ্ িছে যকাছনা পবরেয়পরে 
না থাছক, োিছি MSC যেটি যপছে োছক $25 লি খরে যদওয়ার 
আওোভ্ক্ত করছে পাছর োরা গৃিিীনোর িছয়ছেন এমন ি্লক্ত এিং োর 
পবরিারছক থাকার জায়গা যপছে আশ্রয়ছকছ্রি পাঠাছে পাছর।

MSC-এর কাছজর একটি মিূ বদক গিৃিীনো এিং উছছিদ প্রবেছরাছধর উপর 
োর মছনাছোগ বনিদ্ধ কছর, এিং কমতীরা প্রবেজন গ্ািছকর ি্লক্তগে 
পবরলস্বের মিূ্ায়ন কছর বনন্শ্চে কছর যে োরা োছদর কাছে উপিব্ধ েমস্ত 
েছুোগ-েবুিধা বনছে পারছে। “আমরা প্রবে েতিাছির কাছজর বদছন ওয়াক-ইন 
ঘন্টা অিার কবর। আপবন যে েমে্ার যমাকাবিিা করুন না যকন, আপনার 
বনবদ্ণষ্ট পবরলস্বে েম্ছক্ণ  আপনার োছথ কথা িিার জন্ একজন যকে 
ম্াছনজারছক আপবন েি্ণদা পাছিন,” যমছিা িছিছেন। "আপনার উছবেগ ও 
েঙ্কছটর বিশদ যশানার জন্ আমরা একটি ওয়ান-স্প-শপ।” 

বিপাট্ণছমন্ট অি বিউম্ান োবভ্ণ ে যপ্রাগ্াছমর একটি বিভাগ বিোছি, MSC 
বিছশষভাছি গ্ািকছদর জ্ািাবন েিায়ো, যকমবরিজ এমলিয়ছমন্ট যপ্রাগ্াম, 
এিং বশশু েে্ছনর েংস্ান েি েিায়ক শির এিং েম্প্রদায় পবরছষিাগুলির 
োছথ দ্রুে েংেুক্ত করার জন্ েি্ণদা প্রস্তুে।

MSC অন্ান্ বেটি যপ্রাগ্াম যথছক যরিাছরি পায় এিং োর গ্ািকছদর 
েম্প্রদাছয়র পবরছষিা প্রদানকারীছদর োছথ েংেুক্ত কছর। যেমন, েবদ 
গ্ািকরা ভাডা বদছে অেমথ্ণ িছয় থাছক, MSC োছদরছক িাছজট েিায়োর 
জন্ Just-A-Start-এর বিনামূছি্র আবথ্ণক েুছোগ-েুবিধা যপ্রাগ্াছম যোগ 
যদওয়ার জন্ িিছে পাছর। গ্ািকরা েবদ আইবন েমে্ার েম্ুখীন িন, 
MSC কমতীরা োছদর যকমবরিজ/যোমারবভি লিগ্াি োবভ্ণ ছেে এিং বি 
নছভার মছো অংশীদারছদর কাছে েিায়ো োইছে পাঠাছে পাছরন।

MSC-যে িাইবেয়ান োবভ্ণ ছেে যকাঅবি্ণ ছনটরও রছয়ছেন বেবন যকমবরিছজর 
িাইবেয়ান েম্প্রদায়ছক োছপাট্ণ কছরন, অবভিােন েংক্ান্ত কাগজপছরের 
ি্াপাছর বিনামূছি্ েিায়ো যপছে িা অন্ান্ অবভিােন পবরছষিার জন্ 
যরিাছরি খুঁছজ বদছে োিাে্ কছরন।

"আমরা আমাছদর গ্ািকছদর োিাে্ করার জন্ আমাছদর েম্প্রদাছয়র 
অংশীদারছদর োছথ একছোছগ ক্মাগে কাজ করবে," যমছিা িছিছেন৷ "এই 
েিছোবগো িড প্রছেষ্টার পবরের িছে পাছর, যেমন ভাডাছট-িাবডওয়ািার 
বিছরাধ মীমাংো করা আর যোছটাখাছটা েমাধান করা, যেমন যকাছনা গিৃিীন 
গ্ািছকর জন্ এক যজাডা জছুো বকছন যদওয়ার ি্িস্া করা।"

T

• মযাম্বটি-িযাসভ্ি কিন্যার এমে কলযােজেনদর িযাহযায্ েনর যযারযা গ্হহীে পসরম্বস্সতর িম্খুীে হনছে এবং 
কলযানেনদর তযানদর বযাসডনত েযােনত িযাহযায্ েনর উনছেদ প্রসতনরযাধ িহযায়তযায় মদত সদনয় েযানে। 

• েমমীরযা গহ্হীেনদর উপলব্ধ িুসবধযাগুম্বল কপনত িযাহযায্ েরযার জে্ প্রসতজে গ্যাহনের ব্ম্বক্তগত 
পসরম্বস্সত মে সদনয় কশযানেে।

• MSC হনলযা শহর এবং েসমউসেটি পসরনষবযার িংনযযানগর এেটি কেন্দ। 

মযাম্বটি-িযাসভ্ি কিন্যানরর েযানজর 
িময় সেম্নম্বলসখত
362 েং গ্ীে স্ট্রীট (Green St), কেমসরিজ

যোমিার ................................. 9 a.m. – 7:30 p.m.
মঙ্িিার - িৃিস্পবেিার। ... েকাি 9 টা-বিছকি 4:30
শুক্িার ................................ 9 a.m. – 11:30 a.m.

আরও তে্ জযােনত, 617-349-6340 নম্বছর কি করুন। 
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খযাদ্ িংক্যান্ত 
সেরযাপত্যাহীেতযা দরূ 
েরনত কেমসরিনজ 
অসতমযারী েতুে পদ্ধসতর 
অেনুপ্ররণযা কদয় 

COVID-19 মিামারী েিাকািীন ম্াোে্ছেটছে খাদ্ েংগ্ছির খরে 
এিং যিকারত্ব যিছডছে, ো আরও অছনক যিাকছক খাদ্ েংক্ান্ত 

বনরাপত্তািীনোর ঝঁুবকছে যিছিছে। 2021 োছি প্রবে 8 জছনর মছধ্ 1 
জন যকমবরিছজর িাবেন্া খাদ্ বনরাপত্তািীন অিস্ায় বেছিন।

মাে্ণ  - জনু 2020 এর এই েময়টায়, েখন অছনক প্াবন্ট িন্ধ বেি, বেটি'র 
কাউন্সিি অন এলজং, কবমউবনটি িুি িাইছন িুি ির লরে নামক েংস্ার 
োছথ অংশীদাবরত্ব কছরছে, যেটি বেবনয়র এিং ইবমউছনাকছম্প্রামাইজি 
িাবেন্াছদর জন্ 1,000 টিরও যিবশ িার প্রধান যভাজছন পবরছিশছনর 
মছো খািার েরিরাি কছরছে। 2020 োছির বিছেম্বছর, যকমবরিজ 
পািলিক যিিথ বিপাট্ণছমন্ট যেইেি িাবেন্াছক োিাে্ করার প্রছেষ্টা 
অি্ািে যরছখছে োরা িাবডছে বিন্ছিন্ন অিস্ায় িা এক েতিাি িা োর 
যিবশ েময় ধছর বনভৃেিাছে বেি এিং খািার যজাগাড করছে পাছরবন।

যকমবরিজ পািলিক যিিথ বিপাট্ণছমছন্টর পুষ্টিবিদ রাছেি ক্ে, MS, RD, LDN, 
িছিছেন, "এই িাবেন্াছদর খািাছরর প্াবন্ট িা মবুদ যদাকাছন োওয়ার যকান 
উপায় বেি না এিং োছদর পছষে 'যপইি যিাম যিলিভাবর' অে্ন্ত ি্য়িহুি 
বেি।” "যকমবরিছজর এমন একটি ি্িস্া দরকার ো খাদ্ েংক্ান্ত 
বনরাপত্তািীনোর ঝঁুবকছে থাকা যকাবভি পলজটিভ িাবেন্াছদর শনাক্ত করছে 
পাছর এিং মবুদ এিং অন্ খাদ্ ইে্াবদ দ্রুে োছদর িাবডছে যপৌছঁে বদছে পাছর।”

যকমবরিজ ইছকানবমক অপরে্বনটি কবমটি (CEOC) এিং িুি ির লরে 
নামক েংস্ার োছথ যেৌথভাছি স্বাস্্ বিভাগও কাজ কছরছে। োর েতিাছির 
মছধ্, গ্রুপটি এমন একটি বেছস্ম োিু কছর বদছয়বেি। পািলিক যিিথ 
কনট্াটি যট্োররা রুটিন COVID-19 "যেক ইন" কছির েময় খািাছরর 
োবিদা আছে এমন িাবেন্াছদর আিাদা কছর বেবনিে কছরছে। েথ্টি 
ইছিকট্বনকভাছি CEOC কমতীছদর োছথ ভাগ করা িছয়বেি োরা েখন 
খািার, উপিার কাি্ণ  এিং অন্ান্ লজবনে েরিরাি করছে প্াছকজ োিু 
কছরবেি। বিনামূছি্ খািার 'যিাম যিলিভাবর' করা িছয়ছে

"আবম খুি অেুস্ বেিাম, আবম যকনাকাটা করছে পাবরবন, আবম রান্না 
করছে পাবরবন। আবম বকেুই করছে পাবরবন,” িছিছেন একজন যকমবরিজ 
মবিিা বেবন গে শরৎকাছি COVID-19 যরাছগ কাের িছয়বেছিন এিং 
যপ্রাগ্াম যথছক একটি খািার প্াছকজ যপছয়বেছিন। "আবথ্ণক এিং 
মানবেকভাছি এটি একটি দদু্ণ ান্ত োিাে্ বেি।”

এ পে্ণন্ত, 180 টিরও যিবশ যকমবরিজ পবরিার এই যপ্রাগ্াছমর েিায়োয় 
খাদ্ প্াছকজ যপছয়ছে, ো 2022 োছির ন্াশনাি অ্াছোবেছয়শন অি 
কাউবন্ট এিং বেটি যিিথ অলিবেয়ািে যথছক উদ্ািনী অনুশীিন 
পুরস্কাছর (Innovative Practice Award) েম্াবনে িছয়ছে।

মিামারীকাি যকমবরিছজর ষুেধা ও ষুেধাে্ণ  মানুছষর োবিদার প্রবে 
আছিাকপাে কছরছে এিং নে্ন োবিদা যমটাছে শিছরর জরুবরকািীন 
খাদ্ ি্িস্াছক শলক্তশািী করার প্রছয়াজনীয়ো রছয়ছে। 

2021 োছি, স্বাস্্ বিভাগ এিং CEOC যকমবরিজ িুি প্াবন্ট যনটওয়াছক্ণ র 
লক্য়াকিাপগুলিছক উন্নে করার জন্ দরকারী কাে্ণকিাপ শুরু কছরছে, 
োর মছধ্ িে্ণ মাছন োেটি প্াবন্ট রছয়ছে ো িাবষ্ণক বিোছি কছয়ক িাজার 
িাবেন্াছক খািার পবরছিশন কছর।

2021 োছির যকমবরিজ িুি প্াবন্ট যনটওয়াক্ণ  মূি্ায়ন প্রবেছিদছনর যিখক 
এিং CEOC-এর যপ্রাগ্ামে অ্ান্ড পািলিক পলিবে বিছরটির রাছেি লিামার 
িছিন, “আমাছদর গ্ািকছদর জন্ েম্ান এিং মে্ণাদা খিুই গুরুত্বপরূ্ণ। 

2021 োছির শরৎকাছি েখন CEOC োর উত্তর যকমবরিজ িুি প্াবন্ট খুছিবেি, 
েখন এটি মিূ্ায়ন প্রবেছিদন যথছক অছনক েপুাবরশ অন্তভ্্ণ ক্ত কছরবেি। িিৃত্তর 
স্াছনর ি্িস্া করছি অছনক কম গ্ািকছদর িাইছর িাইছন দঁাডাছে িছয়বেি। 
প্াবন্টটি কাছজর েময় িবধ্ণে করার প্রস্তাি যদয় এিং গ্ািকরা োছক রাখা 
খািার যথছক োছদর বনছজর পেন্েই খািার যিছে বনছে পাছরন।

িুি ির লরে এোডা বেছস্মগুলিছকও েংছশাধন কছরছে, আরও যস্বছিাছেিক 
বনছয়াগ কছরছে এিং নে্ন যিাম যিলিভাবর যপ্রাগ্াম বেবর কছরছে৷ 2021 
োছির জানযু়াবরছে, েংস্াটি খাছদ্র অপ্রবেছরাধ্ োবিদা যমটাছে 'জাস্ ইটে’ 
োিু কছরবেি। েংস্াটি প্রাথবমকভাছি যগ্টার যিাস্ন (Greater Boston) 
এিাকায় োতিাবিক 500 টি পবরিারছক খািাছরর িাসে বিেরর করার পবরকল্পনা 
কছরবেি, বকন্তু প্রছয়াজন এেটাই প্রিি বেি যে িুি ির লরে িে্ণ মাছন প্রবে 
েতিাছি 4,000 টিরও যিবশ পবরিাছর খািাছরর িাসে বিেরর করছে।

এই প্রছেষ্টাছক আরও েমথ্ণন করার জন্, বেটি বিনামূছি্র খাছদ্র জন্ 
আছমবরকান যরেবকউ লি্ান অ্াটি (ARPA) েিবিি িরাদে কছরছে।

• • COVIDCOVID-19 মহযামযারীেযানল এটযা প্রেট হনয়নে কয কেমসরিনজ কু্ষধযা-সেবত্্সত এেটি অে্তম বনডযা িমি্যা
• েতুে কপ্রযাগ্যামগুম্বল সেভ্তবযানির িমনয় বযা দরূবে প্েেীেরনণর েযানল বযাসিন্যানদর জে্ খযাবযানরর 

ব্বস্যা েনর
• স্যােীয় িংস্যাগুম্বল শহনরর জরুসর খযাদ্ ব্বস্যার উন্নসত েনরনে৷

উপছরর েবি: CEOC কমতীরা COVID-19-এর কারছর বিন্ছিন্নিােী িা বনভৃেিাছে 
থাকা যকমবরিছজর িাবেন্াছদর জন্ খািাছরর িাসে প্াক আপ করছেন।F

আপেযার সে খযাবযার দরেযার? 
• লজপ যকাি বোরা খাদ্ প্াবন্ট অনুেন্ধান করুন: 

camb.ma/need-food

• যকমবরিজ িুি বরছোে্ণ গাইি 
camb.ma/foodguide

যকমবরিজ বেটি, িুি এছজন্সি িা প্াবন্টর োছথ যস্বছিাছেিা বদছে িা 
অথ্ণরাবশ দান করছে, অনুগ্ি কছর যকমবরিজ িুি বরছোে্ণ গাইছির 
গ্রুপগুলির োছথ যোগাছোগ করুন। 
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েীভযানব ক্যাইসিি ইন্যারনভেশে 
প্রসশক্ষণ কেমসরিজ সিটি 
পুম্বলশনে অে্ িেনলর কেনে 
আলযাদযা েনরনে এবং কেলিে 
িম্পনে্ এেটি গল্প

একটি বিভাগ বিোছি, যকমবরিজ পলুিশ বিপাট্ণছমন্ট (CPD) প্রবশষেছর 
উছল্লখছোগ্ বিবনছয়াগ কছর োছে োরা িহুমখুী ভাছিা ও মন্ পবরলস্বের 

েম্খুীন িছে পাছর এমন বিবভন্ন যষেছরের জন্ অলিোরছদর েছি্ণাত্তমভাছি 
প্রস্তুে করছে েমথ্ণ িছয়ছে। ক্াইবেে ইন্টারছভনশন টিম (CIT) প্রবশষের 
েংক্ান্ত কম্ণেবূে যথছক প্রবেলক্য়াশীি অলিোরছদর অলজ্ণে অবভজ্ঞো, 
েিানভূুবে এিং বধে্ণ কীভাছি কাছজ িাগাছে িয় ো যদখাছনা, েকছির জন্ 
একটি বনরাপদ িিািি েবূেে করছেগুরুত্বপরূ্ণ ভূবমকা পািন করছে পাছর।

CIT েংক্ান্ত কম্ণেবূে িছিা আইন প্রছয়াগকারী, মানবেক স্বাস্্ যপশাদার, 
আেলক্ত বিছশষজ্ঞ, আেররগে স্বাস্্ (মানবেক অেসু্ো, উন্নয়নমূিক 
অষেমো এিং যনশার দ্রছি্ আেলক্ত) েংক্ান্ত বিছশষত্ব বোরা প্রভাবিে ি্লক্ত 
এিং োছদর উবকিছদর মছধ্ একটি উদ্ািনী েম্প্রদায়বভে্বেক অংশীদাবরত্ব।

যমমলিে (Memphis), TN-এ একটি কবমউবনটি পলুিবশং যপ্রাগ্াছমর 
বভে্বেছে, CIT-যক এই িছষে্ গঠন করা িছয়বেি যে োরা েঙ্কটময় অিস্ায় 
রছয়ছে োছদর জন্ উপেকু্ত েংস্ান বেবনিে করছে েিাই বমছিবমছশ 
একছোছগ কাজ করছি। CIT যপ্রাগ্াছমর আছরকটি োলিকাশলক্ত িছিা 
মানবেকভাছি অেসু্ ি্লক্তছদর অপরাধমিূক বিোর ি্িস্া যথছক দছূর রাখা 
এিং েখনই উপেকু্ত মছনকরা িছি, েখনই োছদর স্বাস্্ছেিা ি্িস্ায় 
পনুঃবনছদ্ণ বশে করা। পবরেংখ্ান গরনায় এটাই বনছদ্ণ বশে যে েম্প্রদায়গুলিছে 
একটি যজারাছিা CIT যপ্রাগ্াম বনয়বমে োলিছয় োওয়া িছছি, যেই েি যষেছরে 
গুরুের এিং মারাত্মক ঘটনাগুলি উছল্লখছোগ্ভাছি কছম োছছি।

যে অলিোররা CIT প্রবশষের েম্ন্ন কছরন োরা মানবেক উন্নবে ও 
বিকাশজবনে ি্াবধ এিং মানবেক অেুস্োর োধারর িষের এিং 
উপেগ্ণগুলি িুঝছে েমথ্ণ িন এিং যেই উপেগ্ণগুলি যে ি্লক্তছদর মছধ্ 
প্রকাশ পাছছি, োছদর জন্ েছি্ণাত্তম অনুশীিছনর প্রবেলক্য়াগুলিছক গাইি 
করার জন্ জ্ঞান এিং দষেো বনছয় প্রস্তুে িন।

সেম্নম্বলসখতটি হনলযা কেলিনের গল্প।

এই িেছরর শুরুছে এক গুরুের েংগ্াম করার পছর এিং প্রায় বনছজর 
জীিন-ে্াছগর বেদ্ধান্ত যনওয়ার পছরও, আজ, যনিেন স্বাভাবিক 
জীিনোরোয় লিছর আোর যষেছরে উছল্লখছোগ্ অগ্গবে অি্ািে যরছখছেন। 
CPD যনিেছনর উন্নবে ও বিকাছশর জন্ গবি্ণে এিং োর অনমুবে বনছয়ই 
োর প্রশংেনীয় োরোপছথর কছয়কটি অবভজ্ঞো এখাছন ভাগ কছর বনছছি৷

বদনটা বেি 2020 োছির আগছস্র একটি বিছকি এিং যনিেন বগ্ন ব্রিট 
ভিছনর োে েিার োছদর এছকিাছর প্রাছন্ত দঁাবডছয় বেছিন। CASPAR 
ইমাছজ্ণন্সি োবভ্ণ ে যেন্টার িছিা ম্াোে্ছেটছের একমারে আশ্রয়ছক্রি ো 
মাদক এিং/অথিা অ্ািছকািছি আেক্ত এিং গিৃিীন ি্লক্তছদর গ্ির কছর। 
ঘটনা িছিা এই CASPAR ইমাছজ্ণন্সি োবভ্ণ ে যেন্টাছর একটি ভয়ানক বেন্দ্ব ও 
মেবিছরাছধর ঘটনার পর যনিেন খিু িোশ এিং বিহ্বি িছয় পছডবেছিন 

এিং বনছজর জীিন ে্াগ করার হুমবক বদছয়বেছিন। আবধকাবরকরা প্রায় 
এক ঘন্টা ধছর োর েছঙ্ পারস্পবরক েম্ক্ণ  বেবর কছরন এিং োর আস্া 
অজ্ণছনর জন্ োর েছঙ্ িাক্ািাপ োলিছয় যেছে থাছকন এিং অিছশছষ 
োছক বনরাপছদ োছদর কাবর্ণশ যথছক যনছম আেছে োিাে্ করছে েমথ্ণ িন। 
যনিেনছক িুলঝছয় শান্ত করায় োরা ি্স্ত বেছিন, যেই অলিোরছদর মছধ্ 
লক্বস্ন বগিিাট্ণেন নাছম একজন যেন্টাি যস্কায়াছর োর কাছজর েূছরে 
আছগ যথছকই যনিেছনর োছথ পবরবেে বেছিন। বেবন জানছেন যে যনিেন 
বেৎছজাছরেবনয়া, অ্ািছকািি অপি্িিার এিং প্রেণ্ড যক্াছধর 
প্রকাশজবনে েমে্ায় ভ্গবেছিন। োছদর প্রাছন্ত দঁাবডছয়ই, যনিেন 
অলিোর বগিিাট্ণেন এিং অন্ প্রবেলক্য়াশীি অলিোরছদর োছথ 
কথািাে্ণ ায় আরও স্বাছিন্্ যিাধ করছে থাছকন, আশ্রয় যকছ্রি বিছরাধ ও 
বিিাছদর েমাধান কছরন এিং যশষ পে্ণন্ত োছদর প্রান্ত যথছক যনছম আছেন।

যেই েমছয়, যনিেন যে শুধুমারে গিৃিীনোর েম্খুীন িছয়বেছিন োই নয়। বেবন 
গুরুের মানবেক স্বাস্্-অিনবে েংক্ান্ত উপেগ্ণগুলির েছঙ্ও যমাকাবিিা 
করছে িডাই করবেছিন ো োর আন্তঃি্লক্তক েম্ক্ণ , স্ব-েত্ন এিং েম্প্রদাছয়র 
মছধ্ বনরাপছদ কাজ করার ষেমোছক যনবেিােকভাছি প্রভাবিে কছরবেি। বেবন 
বকেু গুরুের েথা দীঘ্ণস্ায়ী মানবেক বেবকৎো েংক্ান্ত েমে্ায় ভ্গবেছিন 
এিং োর কাছে যকাছনা েিায়ো িা পবরছষিা উপিভ্ বেি না। একটি িস্ার 
যকয়াছর যিছড ওঠা এিং আলি্ণংটছন (Arlington) স্ককু ছি পডাছশানা করার পছর, 
যনিেন যিাস্ছন আছেন আর যেখাছনই বেবন অপরাধমিূক দছির েছঙ্ েকু্ত 
িন, অ্ািছকািি অপি্িিাছর অভ্স্ত িন, পবরিাছরর েদে্ছদর িে্া িছে 
যদছখন, োর দীঘ্ণবদছনর িান্ধিীর োছথ েম্ক্ণ  বেন্ন কছরন এিং যিশ কছয়কটি 
আশ্রয়ছকছ্রি ও এই ধরছনর পবরছষিা প্রদানকারী যকছ্রি থাকছে শুরু করছিও 
বিোবডে িছে িাধ্ িন। বেবন যকাছনাভাছিই দীঘ্ণছময়াদী লস্বেশীিো খুঁছজ যপছে 
েমথ্ণ িনবন, বেবন মদ্পান বনয়ন্ত্রর করছেও এছকিাছরই পারবেছিন না এিং 911 
নম্বছর এে ঘন ঘন কি করছেন যেখাছন বেবন বেছস্ছমর অপি্িিাছরর জন্ 
যিৌজদাবর অবভছোছগর মছুখামবুখ িছে পারছেন। 2020 োছির যম মাছে, বেবন 
আশ্রছয়র জন্ মধ্রাছের বদছক আশ্রয় খুঁজছে যেে্ পারাপার করবেছিন এিং 
েখন যথছকই বেবন যকমবরিছজ রছয়ছেন।

"যকমবরিজ আমাছক আশ্রয় বদছয়বেি," যনিেন িছিবেছিন। “আমার 
যকমবরিছজ আোর একমারে কারর বেি আশ্রছয়র খুঁছজ যনওয়া। যেইবদন 
মধ্রা্ছে এিং ওয়াবম্ণং যেন্টার আমাছক আশ্রয় বদছয়বেি।” বেবন একস্াছন 
ঘুমাছনার জায়গা খুঁছজ যপছিও, যনিেন েংগ্াম োলিছয় োন্ছিছিন। এর 
পছরর দইু িেছর, যকমবরিজ পুলিছশর কাছে 50টিরও যিবশ অবভছোছগ 
যনিেছনর নাম বেি - িয় একজন অবভেুক্ত বনগৃিীে, েছন্িভাজন এিং 
জবডে ি্লক্ত অথিা একজন োষেী বিোছি।

A

• ক্যাইসিি ইন্যারনভেশে করেসেং (CIT) িবযার জে্ এেটি সেরযাপদ ফলযাফল সদনত এে গুরুবেপণ্ূ 
ভূসমেযা পযালে েরনত পযানর।

• CIT কপ্রযাগ্যামগুম্বল মযােসিে করযানগ আক্যান্ত ব্ম্বক্তনদর অপরযাধমলূে সবেযার ব্বস্যা কেনে দনূর 
রযানখ এবং স্যাস্্নিবযা ব্বস্যায় পেুঃসেনদ্সশত েনর।

• এেটি কজযারযানলযা CIT কপ্রযাগ্যাম েযাল ুেযােনল িম্প্রদযায়গুম্বলনত গুরুতর এবং মযারযাত্মে ঘটেযাগুম্বল 
েমনত েযানে।

উপছরর েবি: CPD-এর বলিবনক্াি োছপাট্ণ ইউবনছটর বিছরটির িঃ যজমে 
ি্াছরট, ক্াইবেে ইন্টারছভনশন টিম যট্বনং-এর একটি যকাছে্ণর বনছদ্ণশ যদন।
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অলিোর বগিিাট্ণেন োডাও, কবমউবনটি আউটবরে অলিোর মাইক 
পািুয়ার োছথ যনিেন েম্ক্ণ  এিং পারস্পবরক বিবোে গছড ে্িছে শুরু 
কছরন। অলিোর পািুয়া প্রায়ই যনিেনছক যকমবরিছজর োরপাছশ যিঁছট 
যিডাছে যদখছেন এিং ি্াছিা িিছে্ন এিং োছক বনয়বমে নজছর 
রাখছেন এিং এমনকী বেবন যনিেনছক োর যেি যিান নম্বরও 
বদছয়বেছিন। যনিেন অলিোর গুছটালস্ক, োছজ্ণন্ট যিা এিং যকমবরিজ 
পুলিছশর একজন িাইছেসিপ্রাতি েমাজকমতী এিানা যলিইছনর োছথও 
বনয়বমে যোগাছোছগ বেছিন। েবদ অলিোর বগিিাট্ণেন, পািুয়া, গুছটালস্ক, 
োছজ্ণন্ট যিা, িা এিানাছদর েছঙ্ আমার যোগাছোগ না িে, যনিেন 
একিাছক্ স্বীকার কছরছেন, "আবম েম্ভিে যজছি থাকোম (এখনই)।”

এই ে্াছিজেগুলির মছধ্, যনিেন মানবেক অেুস্ো, মানবেক আঘা্ছের 
কারছর িওয়া মলস্তছকে জটিিো, যশখার অষেমো এিং অ্ািছকািি 
আেলক্তর োছথ োর িডাই েম্ছক্ণ  ভাছিা অন্তদৃ্ণষ্টি যদবখছয়বেছিন। বেবন 
োিাে্ যেছয়বেছিন এিং পুলিশ এিং প্রদানকারীছদর োছথ যোগাছোগ 
রাখার দঢৃ় ইছিা প্রকাশ কছরবেছিন, বিছশষ কছর CPD-যে অছনছকর োছথ 
বেবন শলক্তশািী, বিবোেী এিং েত্নশীি েম্ক্ণ  বেবর করার পছর।

েমছয়র োছথ োছথ, যনিেন 2020 োছির যেছটেম্বছর এলিয়ট PATH 
যপ্রাগ্াছমর একজন আউটবরে কমতী িছয় ওছঠন, জনু 2021-এ মানবেক 
স্বাছস্্র যকে ম্াছনজার এিং োরপর যেছটেম্বর 2021-এ বভনছিন দি 
েি বিবভন্ন েিায়ো পবরছষিার োছথ েংছোগ রাখছে েমথ্ণ িন। বেবন 
এলপ্রি 2021 োছি একজন মছনাছরাগ বিছশষজ্ঞ, যম 2021-এ প্রাথবমক 
েত্ন প্রদানকারী, যম 2021-এ একজন আিােন যনবভছগটর এিং 
যেছটেম্বর 2021-এ একজন বভলজটিং নাে্ণ অ্াছোবেছয়শন (VNA) 
েদছে্র োছথ কাজ শুরু কছরন।

যনিেনছক যে েমস্ত েমথ্ণন যদওয়া িছয়বেি, বেবন ো স্বাগে 
জাবনছয়বেছিন এিং ো োর দদু্ণ ান্ত েুবিধা গ্ির কছরবেছিন, এমনকী োর 
বনছজর যকানও যদাষ না থাকছিও োর বনছজর, োর োেজন যকে 
ম্াছনজার, দইুজন োইবকয়াট্রিস্, দইুজন িাউলজং যনবভছগটর এিং 
অগবরে VNA েি োর েত্ন প্রদানকারীছদর মছধ্ অেংখ্ পবরিে্ণ ন অনুভি 
কছরছেন। এর ওপছর, বেবন 2021 োছির নছভম্বছর একক িেিাছের জন্ 
যকমবরিজ YMCA-যে একটি ঘছরর দখি যপছে েষেম িওয়ার আছগ প্রায় 
দইু িের ধছর বেবন পঁােটি বভন্ন আশ্রয়ছকছ্রি িেিাে কছরবেছিন।

যনিেছনর জীিনোরোর পবরলস্বেছে দীঘ্ণছময়াদী অলস্রো, োর পবরেে্ণা 
দছির েদে্ছদর ঘন ঘন পবরিে্ণ ন, এিং োর মানবেক এিং শারীবরক 
স্বাছস্্র োছথ দীঘ্ণস্ায়ী েংগ্াম েে্ছত্বও, বেবন োর কাে্ণকাবরো এিং 
েুস্োয় অে্ন্ত বেত্তাকষ্ণক উন্নবে করছে অে্ন্ত কছঠার পবরশ্রম কছরছেন। 
যনিেন এখন োর প্রাথবমক েত্ন ও পবরেে্ণার িাক্তার এিং মছনাছরাগ 
বিছশষছজ্ঞর োছথ বনয়বমে যদখা কছরন, ওষুধ খান, োর অ্ািছকািি 
যেিন উছল্লখছোগ্ভাছি কবমছয় যদন,এখন োর এক প্রকার লস্বেশীি 
জীিনোপছনর পবরলস্বে রছয়ছে এিং বেবন বভনছিন যকে ম্াছনজছমন্ট 
দছির োছথ ঘবনষ্ভাছি েুক্ত যথছক কাজ কছরন।

আজ অিবধ, বেবন োর অেীছের েমস্ত যিৌজদাবর মামিার েমাধান প্রায় 
কছর যিছিছেন এিং যকমবরিছজর মানবেক স্বাস্্ আদািছে অে্ন্ত 
ভাছিাভাছি কাজ করছেন, যেখাছন যকমবরিছজর এই মানবেক স্বাস্্ 
আদািে অপরাধমূিক বিোর ি্ািস্াছে শালস্ত বদছয় শৃঙ্খিািদ্ধ করার 
পবরিছে্ণ  এই েম্প্রদাছয়র িাবেন্াছদর েি বদক যথছক েিায়ো করার জন্ 
গঠন করা িছয়ছে োছদর জন্, োছদর মানবেক স্বাস্্ েমে্ার োছথ 
অপরাধমূিক কাজকছম্ণর অবভছোগ রছয়ছে। পবরছেিা প্রদানকারীছদর 
মছধ্ বিপুি পবরমার পবরিে্ণ ছনর পবরছপ্রলষেছে োছক েি ধরছনর 
প্রবেকূি পবরছিছশর যমাকাবিিা করছে িছয়ছে, যকমবরিজ পুলিশ বিভাগ 
এই েমছয় োর জীিছনর েিছেছয় ধারািাবিক উপাছয় েিায়ো করার 
একটি েংস্া বিোছি োছক োিাে্ কছরবেি।

যনিেছনর পরিেতী িষে্ িছিা বভনছিন গ্রুছপর আওোভ্ক্ত ভিছন েছি 
োওয়া, যেখাছন বেবন আরও উচ্চ স্তছরর েমথ্ণন যপছে েমথ্ণ িছিন।

CPD যোশ্াি ওয়াক্ণ ার যলিইছনর মছে, "যনিেন োর মানবেক স্বাছস্্র 
ে্াছিজেগুলির মছধ্ েমৎকার অন্তদৃ্ণ ষ্টির প্রছয়াগ অি্ািে যরছখছেন, এিং 
বেবন োছক যদওয়া প্রবেটি ধরছনর েিায়ো ও েমথ্ণন কাছজ িাবগছয় 
থাছকন। একজন গ্ািকছক এে কছঠার পবরশ্রম করছে, অছনক িাধা 
অবেক্ম করছে এিং োর োমবগ্ক কাে্ণকাবরোয় এে গভীর উন্নবে 
করছে, আবম খুি কমই যদছখবে।”

"আবম এখন ো জাবন ো বকেু িুলঝ ো োরাও জানছি িহু যিাক োিাে্ 
পাছি, োছদর উপকার িছি," যনিেন িছিবেছিন।

যনিেন এখাছন যকমবরিছজ োিাে্-প্রাতি িছয় অনুছপ্রররা যপছয়ছেন এিং 
অন্ছদরও োিাে্ করার যেষ্টা করছেন োছে োছদর প্রছয়াজছন কাছজ 
িাগছে পাছরন। "আবম যকমবরিজ যেছড যেছে োই না," যনিেন িছিছেন। 
"এখাছন আমার পবরিাছরর েকছি আছেন।"

"যখেই আপসে পনড যযানবে, আসম আপেযানে 
তুলনত এখযানে প্রস্তুত েযােব।  

আপসে এখে পসরবযানরর মনতযা।”

— অম্বফিযার মযাইে পযােুয়যা কেলিেনে বলনলে

উপছরর েবি: যকমবরিজ পলুিশ অলিোর মাইক পািুয়া এিং যনিেন।

কেলিনের যযাত্যা িম্বনন্ধ িম্পণ্ূ সেবন্ধটি 
এখযানে পড়ুে Cambridgema.gov/digital.
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Avisos importantes en esta publicación The Cambridge Life
Información útil sobre viviendas asequibles
• Solicitar una vivienda puede ser 

abrumador.
• El Multi-Service Center (Centro de 

Servicios Múltiples) o la Housing Liaison 
Office (Oficina de Enlace de la Vivienda) de 
la ciudad pueden ayudar.

• Para obtener información, llame al 617-349-6340 
o al 617-349-6337.

Programa Internet Service Discount
• Los hogares con bajos ingresos pueden 

obtener un descuento mensual de $30.
• Los hogares que cumplan con los requisitos 

también pueden obtener un descuento por única vez de 
hasta $100 en la compra de una computadora.

• Para solicitar el descuento, llame al 1-877-384-2575.

Cambridge da la bienvenida al nuevo 
administrador de la ciudad, Yi-An Huang
• El Cambridge City Council (Consejo de la 

Ciudad de Cambridge) nombra al 
administrador de la ciudad. 

• El administrador de la ciudad desempeña la 
función de director general.

• Yi-An Huang comenzó a trabajar para el  
Ayuntamiento el 6 de septiembre de 2022. 

La Ciudad de Cambridge crea un nuevo  
Community Safety Department 
(Departamento de Seguridad Comunitaria)
• Este departamento proporcionará una 

respuesta alternativa para las llamadas de 
crisis de carácter no violento. 

• Llame al 911 para denunciar un crimen, 
informar un incendio, una emergencia médica o una crisis 
de salud mental.

• Llame al nuevo número 988 para informar una crisis de 
salud mental no violenta.

Los trabajadores sociales de la ciudad 
proporcionan un apoyo significante a las 
familias de Cambridge
• La trabajadora social de la Cambridge 

Public Library (Biblioteca Pública de 
Cambridge) puede ayudar de manera 
presencial o por teléfono. Habla inglés, español y criollo 
haitiano.

• El personal del Cambridge Senior Center (Centro para 
Adultos Mayores de Cambridge) también puede colaborar 
con recursos e información.

El Multi-Service Center de la ciudad ayuda a 
los residentes que tienen problemas de vivi-
enda
• El Multi-Service Center ayuda a las 

personas que se encuentran sin hogar.
• El Multi-Service Center puede ayudar a las 

personas a permanecer en sus hogares. 
• El personal puede asesorar a las personas para que 

accedan a todas las prestaciones que tienen a su 
disposición.

La formación ante situaciones de crisis 
capacita a la policía para responder a 
las llamadas
• Los agentes de policía son capaces de 

comprender mejor los síntomas de las 
enfermedades mentales.

• Un buen programa Crisis Intervention  
puede ayudar a disminuir los incidentes graves y mortales.

• Las personas con enfermedades mentales pueden recibir 
más ayuda.

La pandemia impulsa nuevos enfoques de 
inseguridad alimentaria
• La pandemia de la COVID-19 reveló que el 

hambre es un problema importante en 
Cambridge.

• Los programas nuevos proveen de 
alimentos a los residentes que se encuentran aislados o en 
cuarentena.

• Los organismos locales mejoraron el sistema de alimentos 
de emergencia de la ciudad.

Recordatorio de la COVID-19
• Asegúrese de tener todas las vacunas Y los 

refuerzos.

Para obtener más información, visite: 
cambridgema.gov/TCLSpanish

Spanish
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Avisos importantes nesta publicação do The Cambridge Life

Ajuda com informações sobre Moradias 
de Baixo Custo
• Solicitar moradia pode ser avassalador.

• O City’s Multi-Service Center (Centro 
Multi-Serviços da Cidade) ou o Housing 
Liaison Office (Gabinete de Ligação Habitacional) da 
cidade podem te ajudar.

• Para obter ajuda, ligue para 617-349-6340 ou 617-349-6337.

Programa Internet Service Discount
• As famílias com baixos rendimentos podem 

obter um desconto de  
$30 por mês.

• As famílias elegíveis também podem obter 
um desconto único de até $100 por um 
computador.

• Para se candidatar, ligue para 1-877-384-2575.

Cambridge dá as boas-vindas ao novo 
Gerente da Cidade, Yi-An Huang
• O Gerente da Cidade é nomeado pelo 

Cambridge City Council (Conselho Municipal 
de Cambridge). 

• O Gerente da Cidade serve como Diretor Geral da Cidade.

• Yi-An Huang começou a trabalhar para a Cidade em 6 de 
setembro de 2022. 

A cidade de Cambridge está criando 
um novo Community Safety Department (De-
partamento de Segurança Comunitária)
• Este departamento fornecerá uma 

resposta alternativa a chamadas de crise 
não violentas.

• Ligue para o 911 para relatar um crime, 
incêndio, emergência médica ou crise de saúde 
comportamental.

• Ligue para o novo número 988 para relatar uma crise de 
saúde comportamental não violenta.

Assistentes sociais da cidade fornecem 
importante Apoio às famílias de Cambridg
• O assistente social da Cambridge Public 

Library (Biblioteca Pública de Cambridge) 
pode ajudar pessoalmente ou por telefone. 
Ela fala Inglês, Espanhol e Crioulo Haitiano.

• A equipe do Cambridge Senior Center (Centro Sênior de 
Cambridge) também pode ajudar com recursos e 
informações.

O City’s Multi-Service Center (Centro 
Multi-Serviços da Cidade) ajuda moradores 
com problemas de moradia
• O Multi-Service Center 

(Centro Multi-Serviços) atende pessoas em 
situação de rua.

• O Multi-Service Center (Centro Multi-Serviços) pode 
ajudar as pessoas a ficarem em suas casas. 

• A equipe pode ajudar as pessoas a acessar todos os 
benefícios disponíveis.

Treinamento de crise prepara a polícia para 
responder a chamadas
• Os policiais podem entender melhor os 

sintomas da doença mental.

• Um bom Programa Crisis Intervention  
pode ajudar a reduzir incidentes graves e fatais.

• Indivíduos com doença mental podem obter mais ajuda.

A pandemia inspira novas abordagens à 
insegurança alimentar
• A pandemia COVID-19 revelou que a fome 

é um grande problema em Cambridge.

• Novos programas trazem alimentos aos 
residentes em isolamento ou quarentena.

• As agências locais melhoraram o sistema alimentar de 
emergência da Cidade.

Lembrete COVID-19
• Certifique-se de que você está totalmente 

vacinado E reforçado.

Saiba mais em: 
cambridgema.gov/TCLPortuguese

Portuguese
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Avi enpòtan nan piblikasyon The Cambridge Life sa a

Èd Enfòmasyon sou Lojman Abòdab

• Aplike pou lojman ka yon tet chaje.
• Multi-Service Center (Sant Milti-Sèvis) 

vil la oswa Housing Liaison Office 
(Biwo Lyezon Lojman) kapab edew.

• Pou èd, rele 617-349-6340 oswa 617-349-6337.

Pwogram Internet Service Discount

• Fanmi ki gen revni fèb yo ka jwenn yon  
 rabè $30 pa mwa.

• Kay ki elijib yo kapab tou jwenn yon 
rabè yon sèl fwa jiska $100 pou  
yon òdinatè.

• Pou aplike, rele 1-877-384-2575.

Cambridge akeyi nouvo Manadjè Vil la Yi-An Huang

• Cambridge City Concil (Konsèy Vil 
Cambridge) la nonmen Manadjè Vil la. 

• Manadjè Vil la ap sèvi kòm Ofisye 
anchèf Egzekitif Vil la.

• Yi-An Huang te kòmanse travay pou  
vil la nan dat 6 septanm 2022. 

Vil Cambridge ap kreye yon nouvo  
Community Safety Department 
(Depatman Sekirite Kominotè)

• Depatman sa a pral bay yon repons 
altènatif pou apèl kriz ki pa vyolan. 

• Rele 911 pou rapòte yon krim, dife, ijans medikal, 
oswa kriz sante konpòtmantal.

• Rele nouvo nimewo 988 la pou rapòte yon kriz sante 
konpòtmantal ki pa vyolan.

Travayè sosyal vil yo bay fanmi  
Cambridge yon sipò enpòtan

• Travayè sosyal Cambridge Public Library 
(Bibliyotèk Piblik Cambridge) ka ede an 
pèsòn oswa nan telefòn. Li pale Anglè, 
Espanyol, ak Kreyòl Ayisyen.

• Anplwaye nan Cambridge Senior Center 
(Sant Prensipal Cambridge la) ka ede tou ak resous 
e enfòmasyon.

Multi-Service Center (Sant Milti-Sèvis) vil la ede rezidan ki 
gen pwoblèm pou lojman yo

• Multi-Service Center (Sant Milti-Sèvis) 
la ede moun ki ap viv nan lari yo.

• Multi-Service Center (Sant Milti-Sèvis) 
la ka ede moun rete lakay yo. 

• Anplwaye yo ka ede moun jwenn aksè nan tout 
avantaj ki disponib pou yo.

Fòmasyon sou sitiyasyon Kriz Prepare Lapolis la nan 
Reponn Apèl yo

• Ofisye lapolis yo ka pi byen konprann 
sentòm maladi mantal.

• Yon bon Pwogram Crisis Intervention 
Kriz ka ede diminye ensidan grav ak 
ensidan fatal yo.

• Moun ki gen maladi mantal ka jwenn plis èd.

Pandemi an enspire nouvo apwòch nan 
ensekirite alimantè

• Pandemi COVID-19 la revele ke 
grangou se yon gwo pwoblèm nan 
Cambridge.

• Nouvo pwogram yo pote manje bay rezidan yo nan 
izolasyon oswa karantèn.

• Ajans lokal yo te amelyore sistèm manje ijans vil la.

Rapèl COVID-19

• Asire w ke w pran vaksen an 
konplètman E ranfòse.

Aprann plis nan: 
cambridgema.gov/TCLHaitiancreole

Haitian Creole
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በዚህ The Cambridge Life እትም ውስጥ ጠቃሚ ማሳሰቢያዎች
የተመጣጣኝ ቤት መረጃ እርዳታ
• ቤት ለማግኘት ማመልከት ከባድ ስራ ሊሆን 

ይችላል።

• የከተማው Multi-Service Center (ባለብዙ 
አገልግሎት ማዕከል) ወይም Housing Liaison 
Office (የመኖሪያ ቤት አገናኝ ቢሮ) ሊያግዝዎት ይችላል።

• ለእርዳታ፣ 617-349-6340 ወይም 617-349-6337 ላይ ይደውሉ።

Internet Service Discount ፕሮግራም
• ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ቤተሰቦች በወር የ $30 ቅናሽ 

ሊያገኙ ይችላሉ።

• ብቁ የሆኑ ቤተሰቦች ለአንድ ኮምፒውተር የአንድ 
ጊዜ $100 ቅናሽ ሊያገኙ ይችላሉ።

• ለማመልከት፣ 1-877-384-2575 ላይ ይደውሉ።

ካምብሪጅ አዲሱን የከተማ አስተዳዳሪ ዪ-አን 
ሁዋንግን እንኳን ደህና መጣህ ይላል።
• የከተማው አስተዳዳሪ የተሾመው በCambridge 

City Council (በካምብሪጅ ከተማ ምክርቤት) 
ነው። 

• የከተማው አስተዳዳሪ የከተማው ዋና ስራ አስፈጻሚ ሆኖ ያገለግላል።

• ዪ-አን ሁዋንግ ለከተማውበሴምቴምበር 6፣ 2022 ላይ መስራት 
ይጀምራል። 

የካምብሪጅ ከተማ አዲስ Community Safety 
Department (የማህበረሰብ ደህንነት 
ዲፓርትመንት) እየፈጠረ ነው
• ይህ ዲፓርትመንት የጥቃት ላልሆኑ የአደጋ ስልክ 

ጥሪዎች አማራጭ ምላሽን ያቀርባል። 

• ወንጀልን፣ የእሳት አደጋን፣ የሕክምና ድንገተኛ አደጋ ወይም የባሕርይ 
ጤና ቀውስ ሪፖርት ለማድረግ ወደ 911 ይደውሉ።

• አዲሱን 988 ቁጥር በመደወል ዓመፅ የሌለበትን የባሕርይ ችግር 
ሪፖርት ማድረግ ይቻላል።

የከተማ ማህበራዊ ሠራተኞች ለካምብሪጅ 
ቤተሰቦች ጠቃሚ ድጋፍ ይሰጣሉ
 • Cambridge Public Library (የካምብሪጅ 

የሕዝብ ቤተ መጻሕፍት) ማህበራዊ ሠራተኛ በአካል 
ወይም በስልክ ሊረዳ ይችላል። እንግሊዝኛ፣ 
ስፓንኛና የሄይቲ ክሪዮል ትናገራለች።

• በተጨማሪም Cambridge Senior Center (በካምብሪጅ አዛውንት 
ማዕከል) ውስጥ ያሉ ሠራተኞች በግብአቶችና በመረጃ  ሊረዱይችላሉ።

የከተማው Multi-Service Center (ባለጥምር 
አገልግሎት ማዕከል) ነዋሪዎችን በመኖሪያ 
ቤት ስጋት ላይ ያግዛል
 • Multi-Service Center (ባለጥምር 

አገልግሎት ማዕከል) የመኖሪያ ቤት እጦት 
ያጋጠማቸውን ሰዎች ይረዳል።

 • Multi-Service Center (ባለጥምር አገልግሎት ማዕከል) ሰዎች 
በቤታቸው እንዲቆዩ ሊረዳቸው ይችላል። 

•  ሠራተኞች ሰዎች ሊያገኟቸው የተገባቸውን ጥቅሞች በሙሉ 
እንዲያገኙ ሊረዷቸው ይችላሉ።

የዓመፅ ሥልጠና ፖሊሶች ለጥሪዎች ምላሽ 
እንዲሰጡ ያዘጋጃቸዋል
• የፖሊስ መኮንኖች የአእምሮ ሕመም ምልክቶችን 

በተሻለ መንገድ መረዳት ይችላሉ።

• ጥሩ የCrisis Intervention ፕሮግራም ከባድና 
ለሞት የሚዳርጉ አደጋዎችን ለመቀነስ ይረዳል።

• የአእምሮ ሕመም ያለባቸው ሰዎች ተጨማሪ እርዳታ ሊያገኙ ይችላሉ።

ወረርሽኝ ለምግብ አለመረጋጋት አዲስ 
አቀራረቦችን ያነሳሳል
• የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በካምብሪጅ ረሃብ ዋነኛ 

ችግር እንደሆነ አመልክቷል።

• አዳዲስ ፕሮግራሞች ለብቻቸው ወይም 
ተገልለው ለሚኖሩ ነዋሪዎች ምግብ ያመጣሉ።

• የአካባቢው ድርጅቶች የከተማዋን አስቸኳይ የምግብ ሥርዓት 
አሻሽለዋል።

COVID-19 ማሳሰቢያ
• ሙሉ በሙሉ እንደተከተቡና ማጠናከርያ 

እንደወሰዱ እርግጠኛ ይሁኑ።

በተጨማሪም በ cambridgema.gov TCLAmharic ላይ ይማሩ

Amharic
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The Cambridge Life مالحظات مهمة في هذا المنشور من

المساعدة بمعلومات السكن ميسور التكلفة
قد يكون من المرهق التقدم بطلب للحصول عىل  •

سكن.

•  Multi-Service يمكن الحصول عىل المساعدة من
 Housing مركز الخدمات المتعددة( أو( Center

ي المدينة.
Liaison Office )مكتب تنسيق اإلسكان( �ف

للمساعدة اتصل عىل 6340-349-617 أو 617-349-6337.   •

Internet Service Discount برنامج
يمكن لألرس منخفضة الدخل الحصول عىل خصم  •

شهري بقيمة 30$ دوالر.

 الحصول عىل خصم لمرة  •
ً
يمكن لألرس المؤهلة أيضا

اء جهاز كمبيوتر. واحدة يصل إىل 100$ دوالر ل�ش

لتقدم بطلب اتصل عىل 1-877-384-2575. • ل

ي آن يدج ترحب بمدير مجلس المدينة الجديد السيد �ي  كام�ب
هوانج

•  Cambridge ف مدير مجلس المدينة من قبل يتم تعي�ي
يدج(.  City Council )مجلس مدينة كام�ب

تنفيذي  • ابة الرئيس ال يعت�ب مدير مجلس المدينة بمث
لها.

ي 6 سبتم�ب 2022.  •
ي المدينة �ف

ي آن هوانج العمل �ف بدأ �ي

يدج عىل إنشاء  Community Safety تعمل مدينة كام�ب
Department (إدارة جديدة للسالمة 

(المجتمعية
ستقوم هذه اإلدارة بتوف�ي بديل للرد عىل مكالمات  •

ي ال تنطوي عىل عنف.  األزمات ال�ت

اتصل برقم 911 لإلبالغ عن الجرائم أو الحرائق أو  •
حاالت الطوارئ الطبية أو أزمات الصحة السلوكية.

ي  • اتصل برقم 988 الجديد لإلبالغ عن أزمات الصحة السلوكية ال�ت
ال تنطوي عىل عنف.

 لعائالت
ً
 هاما

ً
 يقدم األخصائيون االجتماعيون بالمدينة دعما

يدج كام�ب
•  Cambridge ـ ف ب ف االجتماعي�ي ُيمكن لألخصائي�ي

يدج العامة( تقديم  Public Library )مكتبة كام�ب
المساعدة بشكل شخيصي أو ع�ب الهاتف. تتحدث 

تية. ية الهاي انية والكريول ية واإلسب ف اإلنجل�ي

يدج  • ي Cambridge Senior Center )مركز كام�ب
يمكن لموظ�ف

لرعاية كبار السن( تقديم المساعدة من خالل الموارد والمعلومات.

 مركز) Multi-Service Center يساعد
ي
ي المدينة السكان �ف

 الخدمات المتعددة( �ف
المسائل المتعلقة بالسكن

يساعد Multi-Service Center )مركز الخدمات  •
دين. المتعددة( األشخاص الم�ش

يمكن أن يساعد Multi-Service Center )مركز الخدمات  •
ي منازلهم. 

بقاء �ف المتعددة( األشخاص عىل ال

ي الحصول عىل جميع  •
ف مساعدة األشخاص �ف يمكن للموظف�ي

ا المتاحة لهم. المزاي

طة للرد عىل المكالمات ئ التدريب عىل األزمات ضباط ال�ش ُيه�ي
طة فهم أعراض األمراض العقلية  • ُيمكن لضباط ال�ش

بشكل أفضل.

ي األزمات وهو برنامج  •
لتدخل �ف يوجد برنامج جيد ل

ي 
Crisis Intervention والذي يمكن يمكن أن يساعد �ف

ة والكارثية. تقليل الحوادث الخط�ي

ف بأمراض عقلية الحصول عىل  • يمكن للمصاب�ي
المزيد من المساعدة.

ي
 جديدة للتعامل مع انعدام األمن الغذا�ئ

ً
ُهجا

ُ
يلهمنا الوباء ن

ي  •
اء COVID-19 أن الجوع يمثل مشكلة رئيسية �ف كشف وب

يدج. كام�ب

هناك برامج جديدة إلحضار الطعام للسكان  •
. ف للحجر الصيحي ف أو الخاضع�ي المعزول�ي

ي  •
ف نظام الغذاء �ف قامت الوكاالت المحلية بتحس�ي

ي المدينة.
حاالت الطوارئ �ف

19-COVID وس تذك�ي بخصوص ف�ي
لقاح والجرعات المنشطة  • تأكد من حصولك عىل ال

الكامل ب

تعرف عىل المزيد عىل:
cambridgema.gov/TCLArabic

Arabic
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The Cambridge Life লাই এই প্রকাশনায় গুরুত্বপূর্ ্ণ বিজ্ঞবতি
সাশ্রয়়ী মূল্লযের আিাসন বিষয়ক তথ্যে 
সহায়তা
• আিাসল্নর জনযে আল্িদন করা ভ ়ীবতকর 

হল্ত পাল্র।

• নগর Multi-Service Center ( িহুমুখ ়ী-সসিা 
সকন্দ্র ) িা Housing Liaison Office ( আিাসন বলয়াল্জা অবিস ) 
সাহায্যে করল্ত পাল্র।

• সহায়তার জনযে, 617-349-6340 িা 617-349-6337 নম্বল্র কল 
করুন।

Internet Service Discount কম ্ণসূবি
• বনম্ন আল্য়র পবরিার প্রবত মাল্স  

 $৩০ ছাড় সপল্ত পাল্র।

• সয্াগযে পবরিারগুল্লাও একটি কম্ পিউিাল্রর 
জনযে $১০০ পয্ ্ণন্ত এককাল ়ীন ছাড় সপল্ত পাল্র।

• আল্িদল্নর করল্ত, 1-877-384-2575 নম্বল্র কল করুন।

Cambridge নতুন City Manager ই-আন হুয়াাংল্ক 
স্াগত জানায়
• নগর িযেিস্াপকল্ক Cambridge City Council 

( কযোমবরিজ নগর পবরষদ ) দ্ারা বনয্ুক্ত করা 
হয়। 

• নগর িযেিস্াপক নগর প্রধান বনি ্ণাহ ়ী কম ্ণকত্ণা 
বহল্সল্ি কাজ কল্রন।

• ই-আন হুয়াাং ৬ সসল্টেম্বর, ২০২২ সথ্ল্ক শহল্রর জনযে কাজ 
শুরু কল্রন। 

Cambridge বসটি একটি নতুন  
 Community Safety Department 
(সম্প্রদায় বনরাপত্া বিভাগ) ততবর 
করল্ছ
• এই বিভাগটি অবহাংস, সাংকি মুহুল্ত্ণ বিকল্প প্রবতক্ রিয়া প্রদান 

করল্ি। 

• একটি অপরাধ, আগুন, জরুবর বিবকৎসা িা আিরর্গত স্াস্যে 
সাংকল্ির বরল্পাি্ণ করল্ত 911 এ কল করুন।

• একটি অবহাংস, আিরর্গত স্াস্যে সাংকি বরল্পাি্ণ করল্ত নতুন 
988 নম্বল্র কল করুন।

শহর সামাক্জক কমমীরা Cambridge 
পবরিারল্ক গুরুত্বপূর্ ্ণ সহায়তা প্রদান 
কল্রন
• Cambridge Public Library ( কযোমবরিজ গর্ 

গ্রন্াগার ) সামাক্ জক কম মী িযেক্ ক্তগতভাল্ি িা  
 সিাল্ন সাহায্যে করল্ত পাল্রন। বতবন ইাংল্রক্ জ, স্যোবনশ এিাং 
হাইবতয়ান সরিওল ভাষায় কথ্া িল্লন।

• Cambridge Senior Center ( কযোমবরিজ ঊর্ধ ্ণতন সকন্দ্র ) এর 
কম মীরা সপিদ এিাং তথ্যে বদল্য় সহায়তা করল্ত পাল্রন।

নগল্রর Multi-Service Center (িহুমুখ়ী-সসিা 
সকন্দ্র) আিাসন সাংরিান্ত উল্দ্গ বনল্য় 
িাবসন্াল্দর সাহায্যে কল্র
• Multi-Service Center ( িহুমুখ ়ী-সসিা সকন্দ্র ) 

এমন মানুষজনল্ক সাহায্যে কল্র য্ারা 
গৃহহ ়ীনতার সম্ুখ ়ীন হল্ছে।

• Multi-Service Center ( িহুমুখ ়ী-সসিা সকন্দ্র ) মানুষজনল্ক 
তাল্দর িাবড়ল্ত থ্াকল্ত সাহায্যে করল্ত পাল্র। 

• কম মীরা মানুষজনল্ক তাল্দর কাল্ছ উপলভযে সকল সুবিধা 
সপল্ত সহায়তা করল্ত পাল্র।

সাংকিকাল প্রবশক্ষর্ পুবলশল্ক কল্ল 
সাড়া সদওয়ার জনযে প্রস্তুত কল্র
• পুবলশ অবিসাররা মানবসক অসুস্তার 

লক্ষর্গুল্লা আরও ভালভাল্ি িুঝল্ত পাল্রন।

• একটি ভাল Crisis Intervention কম ্ণসূবি  
 গুরুতর এিাং মারাত্মক ঘিনা কমাল্ত সাহায্যে করল্ত পাল্র।

• মানবসক সরাল্গ আরিান্ত িযেক্ ক্তরা আরও সাহায্যে সপল্ত 
পাল্রন।

মহামার়ী খাদযে বনরাপত্াহ়ীনতার জনযে 
নতুন পদ্ধবতল্ক অনুপ্রাবর্ত কল্র
• সকাবভড-১৯ মহামার ়ী প্রকাশ কল্রল্ছ সয্ 

Cambridge এ কু্ষধা একটি িড় সমসযো।

• নতুন সপ্রাগ্রামগুল্লা আইল্সাল্লশল্ন থ্াকা িাবসন্াল্দর জনযে 
খািার বনল্য় আল্স।

• স্ান ়ীয় সাংস্াগুল্লা শহল্রর জরুবর  
 খাদযে িযেিস্ার উন্নবত কল্রল্ছ।

সকাবভড-১৯-এর বরমাইন্ার

• বনক্চিত সহান সয্ আপবন সিগুল্লা টিকা 
বনল্য়ল্ছন এিাং সুরবক্ষত আল্ছন।

এখান সথ্ল্ক আরও জানুন: 
cambridgema.gov/TCLBengali
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Pages 14-20 are Highlights from this issue of The Cambridge Life, translated in multiple languages.

The Cambridge Life লাই এই প্রকাশনায় গুরুত্বপূর্ ্ণ বিজ্ঞবতি
সাশ্রয়়ী মূল্লযের আিাসন বিষয়ক তথ্যে 
সহায়তা
• আিাসল্নর জনযে আল্িদন করা ভ ়ীবতকর 

হল্ত পাল্র।

• নগর Multi-Service Center ( িহুমুখ ়ী-সসিা 
সকন্দ্র ) িা Housing Liaison Office ( আিাসন বলয়াল্জা অবিস ) 
সাহায্যে করল্ত পাল্র।

• সহায়তার জনযে, 617-349-6340 িা 617-349-6337 নম্বল্র কল 
করুন।

Internet Service Discount কম ্ণসূবি
• বনম্ন আল্য়র পবরিার প্রবত মাল্স  

 $৩০ ছাড় সপল্ত পাল্র।

• সয্াগযে পবরিারগুল্লাও একটি কম্ পিউিাল্রর 
জনযে $১০০ পয্ ্ণন্ত এককাল ়ীন ছাড় সপল্ত পাল্র।

• আল্িদল্নর করল্ত, 1-877-384-2575 নম্বল্র কল করুন।

Cambridge নতুন City Manager ই-আন হুয়াাংল্ক 
স্াগত জানায়
• নগর িযেিস্াপকল্ক Cambridge City Council 

( কযোমবরিজ নগর পবরষদ ) দ্ারা বনয্ুক্ত করা 
হয়। 

• নগর িযেিস্াপক নগর প্রধান বনি ্ণাহ ়ী কম ্ণকত্ণা 
বহল্সল্ি কাজ কল্রন।

• ই-আন হুয়াাং ৬ সসল্টেম্বর, ২০২২ সথ্ল্ক শহল্রর জনযে কাজ 
শুরু কল্রন। 

Cambridge বসটি একটি নতুন  
 Community Safety Department 
(সম্প্রদায় বনরাপত্া বিভাগ) ততবর 
করল্ছ
• এই বিভাগটি অবহাংস, সাংকি মুহুল্ত্ণ বিকল্প প্রবতক্ রিয়া প্রদান 

করল্ি। 

• একটি অপরাধ, আগুন, জরুবর বিবকৎসা িা আিরর্গত স্াস্যে 
সাংকল্ির বরল্পাি্ণ করল্ত 911 এ কল করুন।

• একটি অবহাংস, আিরর্গত স্াস্যে সাংকি বরল্পাি্ণ করল্ত নতুন 
988 নম্বল্র কল করুন।

শহর সামাক্জক কমমীরা Cambridge 
পবরিারল্ক গুরুত্বপূর্ ্ণ সহায়তা প্রদান 
কল্রন
• Cambridge Public Library ( কযোমবরিজ গর্ 

গ্রন্াগার ) সামাক্ জক কম মী িযেক্ ক্তগতভাল্ি িা  
 সিাল্ন সাহায্যে করল্ত পাল্রন। বতবন ইাংল্রক্ জ, স্যোবনশ এিাং 
হাইবতয়ান সরিওল ভাষায় কথ্া িল্লন।

• Cambridge Senior Center ( কযোমবরিজ ঊর্ধ ্ণতন সকন্দ্র ) এর 
কম মীরা সপিদ এিাং তথ্যে বদল্য় সহায়তা করল্ত পাল্রন।

নগল্রর Multi-Service Center (িহুমুখ়ী-সসিা 
সকন্দ্র) আিাসন সাংরিান্ত উল্দ্গ বনল্য় 
িাবসন্াল্দর সাহায্যে কল্র
• Multi-Service Center ( িহুমুখ ়ী-সসিা সকন্দ্র ) 

এমন মানুষজনল্ক সাহায্যে কল্র য্ারা 
গৃহহ ়ীনতার সম্ুখ ়ীন হল্ছে।

• Multi-Service Center ( িহুমুখ ়ী-সসিা সকন্দ্র ) মানুষজনল্ক 
তাল্দর িাবড়ল্ত থ্াকল্ত সাহায্যে করল্ত পাল্র। 

• কম মীরা মানুষজনল্ক তাল্দর কাল্ছ উপলভযে সকল সুবিধা 
সপল্ত সহায়তা করল্ত পাল্র।

সাংকিকাল প্রবশক্ষর্ পুবলশল্ক কল্ল 
সাড়া সদওয়ার জনযে প্রস্তুত কল্র
• পুবলশ অবিসাররা মানবসক অসুস্তার 

লক্ষর্গুল্লা আরও ভালভাল্ি িুঝল্ত পাল্রন।

• একটি ভাল Crisis Intervention কম ্ণসূবি  
 গুরুতর এিাং মারাত্মক ঘিনা কমাল্ত সাহায্যে করল্ত পাল্র।

• মানবসক সরাল্গ আরিান্ত িযেক্ ক্তরা আরও সাহায্যে সপল্ত 
পাল্রন।

মহামার়ী খাদযে বনরাপত্াহ়ীনতার জনযে 
নতুন পদ্ধবতল্ক অনুপ্রাবর্ত কল্র
• সকাবভড-১৯ মহামার ়ী প্রকাশ কল্রল্ছ সয্ 

Cambridge এ কু্ষধা একটি িড় সমসযো।

• নতুন সপ্রাগ্রামগুল্লা আইল্সাল্লশল্ন থ্াকা িাবসন্াল্দর জনযে 
খািার বনল্য় আল্স।

• স্ান ়ীয় সাংস্াগুল্লা শহল্রর জরুবর  
 খাদযে িযেিস্ার উন্নবত কল্রল্ছ।

সকাবভড-১৯-এর বরমাইন্ার

• বনক্চিত সহান সয্ আপবন সিগুল্লা টিকা 
বনল্য়ল্ছন এিাং সুরবক্ষত আল্ছন।

এখান সথ্ল্ক আরও জানুন: 
cambridgema.gov/TCLBengali
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本 The Cambridge Life 出版物中的重要通知

经济适用住房信息帮助

• 申请住房会使人感到困难。

• 该市的Multi-Service Center（多服
务中心）或Housing Liaison Office 
(住房联络办公室)可以提供帮助。

• 如需帮助，请拨打617-349-6340或617-349-6337。

Internet Service Discount 计划

• 低收入家庭每月可获30美元优惠。

• 符合资格的家庭还可一次性获得最多
100美元的电脑优惠。

• 如需申请，请致电1-877-384-2575。

剑桥迎来新的市经理 Yi-An Huang

• 市经理由Cambridge City Council 
(剑桥市议会)任命。

• 市经理是城市的首席执行官。

• Yi-An Huang将于2022年9月6日上任。

剑桥市正在建立新的Community 
Safety Department（社区安全部）

• 如有非暴力紧急呼叫，该部门将提供替
代性应答。

• 如需报告犯罪活动、火灾、医疗紧急事
故或行为健康危机，请致电911。

• 如需报告非暴力行为健康危机，请致电新号码——
988。

该市的社会工作者为剑桥家庭提
供重要的支持

• Cambridge Public Library（剑桥公共
图书馆）的社会工作者可在现场或通过
电话提供帮助。其可支持英语、西班牙
语以及海地克里奥尔语。

• Cambridge Senior Center（剑桥青少年中心）的工
作人员也可以提供资源和信息的帮助。

该市的 Multi-Service Center帮助居民
解决住房问题

• Multi-Service Center为无家可归的
人提供帮助。

• Multi-Service Center可以帮助他们
找到栖身之地。

• 工作人员可以为这些人提供帮助，使他们获得可用的
福利。

危机训练让警察做好应对呼叫的
准备

• 警察可以更好地了解精神疾病的症
状。

• 一个良好的Crisis Intervention计划
可有助于减少严重、致命事件的发生。

• 患有精神疾病的个人可以获得更多帮助。

大流行促使应对粮食不安全问题
的新方法出现

• 在COVID-19疫情之下，饥饿是剑桥市的
一个主要问题。

• 新计划为隔离或检疫隔离的居民提供
食物。

• 地方政府改善了该市的应急食物系统。

COVID-19 提醒

• 请确认您已经完全接种疫苗并接种了
加强针。

如需了解更多信息，请访问 
cambridgema.gov/TCLChinese

Chinese
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জেস্যাস্্ িম্পসে্ত 
তে্

COVID-19 এর সবরুনদ্ধ আপেযার 
িরুক্ষযা সে আপ টু কেট রনয়নে?
• বনন্শ্চে যিান যে আপবন েম্ূর্ণরূছপ টিকা যপছয়ছেন এিং িুস্ও যপছয়ছেন! 

• 5 িের িা োর যিবশ িয়েী প্রছে্ছকরই একটি িুস্ার যিাজ পাওয়া উবেে।

• আপনার িয়ে 50+ িছি, দটুি িুস্ার েুপাবরশ করা িয়। 

• অছপষো করছিন না – একটি েুবিধাজনক অিস্ান খুঁছজ বনন  
vaxfinder.mass.gov এখাছন। 

আপেযার সে COVID-19-এর করযানগর পরীক্ষযানত ফলযাফল 
পম্বজটিভ হনয়নে? সেসেৎিযার িুসবধযা সেে! 
িয়ে িা বেবকৎোগে কারছর আপবন েবদ COVID-19 েংক্মর যথছক িওয়া গুরুের অেুস্োর উচ্চ ঝঁুবকছে থাছকন, োিছি 
আপনার পরীষো ইবেিােক িছি এিং যরাছগর িষের যদখা বদছি অবিিছম্ব বেবকৎো বনছে ভ্িছিন না। যিশ কছয়কটি 
বিনামূছি্র ওষুধ পাওয়া োয়। Cambridgema.gov/freecovid19treatments-এ আরও জানুন। 

মযাসঙ্কপনক্সর এেটি আপনেট 
মাবঙ্কপসে ভাইরাে িাবিে একটি যরাগ ো েম্প্রবে মাবক্ণ ন েুক্তরাছ্রে যদখা োছছি এিং এর আছগ খুি কমই যদখা যেে। এই িেছরর যম মাছে মাবক্ণ ন েুক্তরাছ্রে 
মাবঙ্কপছসের ঘটনা প্রথম বরছপাট্ণ করা িছয়বেি, এরপর গরমকাছি অবেবরক্ত েি যকছের ি্াপাছর বরছপাট্ণ করা িছয়বেি। মাবঙ্কপসে ঘবনষ্, ি্লক্তগে, প্রায়শই 
ত্বক যথছক ত্বছকর যোগাছোছগর মাধ্ছম যে কারও মছধ্ েবডছয় পডছে পাছর এিং ফ্কু র মছো িষের েি িা এমন িষের োডাই ত্বছক িুেকুবড িছি োই বদছয় 
বেবনিে করা িয়। যকমবরিজ জনস্বাস্্ বিভাগ পবরলস্বে বনবিডভাছি পে্ণছিষের করছি।

মযাসঙ্কপক্স করযাধ েরনত সেম্নম্বলসখত পদনক্ষপগুম্বল েরুে:

• মাবঙ্কপছসের মছো যদখছে িুেকুবড িছয়ছে এমন যিাছকছদর োছথ 

ঘবনষ্ িওয়া ও ত্বক যথছক ত্বছকর যোগাছোগ এবডছয় েিুন।

• মাবঙ্কপছসে আক্ান্ত ি্লক্তর িুেকুবড িা এটি শুবকছয় যগছি এর 

শুকছনা মামবড স্পশ্ণ করছিন না।

• মাবঙ্কপছসে আক্ান্ত কাউছক ে্ম্বন, জবডছয় ধরা, জাপটাজাপটি করা 

িা েিিাে করছিন না।

• মাবঙ্কপছসে আক্ান্ত ি্লক্তর োছথ খাওয়ার পারে িা কাপ যশয়ার 

করছিন না।

• মাবঙ্কপছসে আক্ান্ত ি্লক্তর বিোনা, যোয়াছি িা যপাশাক কােছিন না 

িা স্পশ্ণ করছিন না।

• আপনার িাে িাছরিাছরই োিান এিং জি বদছয় ধুছয় বনন িা 

অ্ািছকািি-বভে্বেক ি্ান্ড ে্াবনটাইজার ি্িিার করুন।

আপবন েবদ মছন কছরন যে আপবন মাবঙ্কপছসে আক্ান্ত ি্লক্তর েংস্পছশ্ণ এছেছেন, োিছি টিকা যনওয়া এিং এই যরাছগর বেবকৎো েম্ছক্ণ  েছথ্র জন্ 
এখনই আপনার স্বাস্্ছেিা প্রদানকারীর োছথ যোগাছোগ করুন। এখাছন আরও জানুন: cdc.gov/poxvirus/monkeypox. 


