
                          2022-23 সালের জন্য সিটি ইনিশিয়েটিভের উপর একবার নজর বুলানো 

সিটি FY23 
বর্ষে সাশ্রয়ী 
আবাসনের 
লক্ষ্যে 38 
মিলিয়ন মার্কিন 
ডলার বিনিয়োগ 
করছে 
2-3 নং পাতা
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হাইলাইট এই 
সংখ্যা থেকে 
অনূদিত হয়েছে 
একাধিক ভাষায়। 
9-15 নং পাতা

2022 সালের বসন্ত/গরমকাল

তৈরি করা হচ্ছে  
উচ্চ গুণমান 
যুক্ত 
খোলা 
স্থান 
4 নং পাতা

Tobin 
Montessori 
এবং Vassal 
Lane Upper 
Schools6 
নং নির্মাণ 
সংক্রান্ত পাতা

2 নং পাতায় অব্যাহত রয়েছে

সিটি 
ম্যানেজারের 
বার্তা
কেমব্রিজে জন্মগ্রহণ 
করেছেন, বেড়ে উঠেছেন 
এবং সারা জীবন 
কাটিয়েছেন, এমন কারোর 
মতো আমি নিজেই বুঝতে 
পারি যে আমাদের 
কমিউনিটির জাতিগত, 
জাতি-তত্ত্বমূলক এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য 
আমাদের শহরকে এক নির্দিষ্ট আকার দেয় এবং 
সেটাই একে এর বাসিন্দাদের পক্ষে বসবাস, কাজ 
এবং বেড়ে ওঠার জন্য একটি পছন্দসই এবং সমৃদ্ধ 
স্থান করে তোলে। একটি পরিবার. জুলাই মাসে, 
আমি 45 বছরের বেশি চাকরি জীবনের পর 
Cambridge শহর থেকে অবসর নেব। 

শহরের সাথে আমার মেয়াদের বেশিরভাগ সময়, 
2016 সালে City manager নিযুক্ত হওয়ার আগে 
অবধি আমি Finance Department কাজ করেছি, 
Budget Director এবং Assistant City Manager 
Finance-এর হিসাবে কাজ করেছি। আমি যখন City 
manager হিসাবে আমার শেষ দিনটির দিকে এগিয়ে 
যাচ্ছি, আমি আমাদের অবিশ্বাস্য কর্মকুশলী 
কর্মীবাহিনীকে তার কাজকর্মের প্রশংসাসূচক এক 
খতিয়ান দিতে চাই। 

7 নং পাতায় অব্যাহত রয়েছে

CityView এবং অন্যান্য সিটি 
প্রকাশনার ডিজিটাল 
সংস্করণগুলিতে ব্যবহার-
যোগ্যতা লাভ করুন
শহরে ডিজিটাল প্রকাশনার জন্য একটি নতুন 
ইন্টারেক্টিভ ওয়েবসাইট চালু করেছে যা 
CityView-এরএই সংখ্যাটিকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য-
যুক্ত করে। নতুন সাইটে কর্মীদের অতিরিক্ত 
তথ্য, ভিডিও এবং আরও অনেক কিছু শেয়ার করতে 
সাধারণত আমাদের মুদ্রণ প্রকাশনাগুলিতে 
বৈশিষ্ট্য-যুক্ত বিষয়বস্তুর আরও 
প্রতিক্রিয়াশীল এবং ইন্টারেক্টিভ সংস্করণ 
তৈরি করতে দেয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, অন্যান্য 
সিটি প্রকাশনার ডিজিটাল সংস্করণও সাইটে 
যোগ করা হবে। আরও জানুন এবং বিষয়বস্তু 
খুঁজে দেখুন Cambridgema.gov/digital-এ।

অহিংস এবং আচরণগত স্বাস্থ্য সঙ্কটে 911 কলগুলির 
বিকল্প প্রতিক্রিয়াতে অংশ  নিতে কমিউনিটি সেফটি 
ডিপার্টমেন্ট-এর নাম প্রস্তাবিত হয়েছে
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Cambridge শহর একটি নতুন কমিউনিটি সেফটি 
ডিপার্টমেন্ট (CSD) তৈরির প্রস্তাব করছে যা, 
আমাদের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনসংখ্যার প্রতি লক্ষ্য 
স্থির করে মূল পরিষেবা এবং প্রোগ্রামগুলির সঙ্গে 
কমিউনিটির নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য কমিউনিটি 
চালিত সমাধানগুলির সমন্বয় ঘটাবে। Cambridge 
Police Department থেকে আলাদা করে CSD একদম 
স্বাধীনভাবে কাজ করবে, এবং পরিষেবাগুলি আচরণগত 
স্বাস্থ্য সঙ্কটজনিত প্রতিক্রিয়া এবং সহিংসতা 
প্রতিরোধ এবং এই বিষয়ক হস্তক্ষেপের বিষয়ে 
ফোকাস করবে। এই উদ্যোগগুলি যে কোনো ক্ষতি 
কমানো এবং আচমকা মানসিক/দৈহিক আঘাত 
বিষয়ক দিকে আগে থেকে জানিয়ে রাখা নীতিগুলির মূলে 
থাকবে, এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে যে সব মানুষই 
সমানভাবে সম্মান, স্বায়ত্তশাসন, মর্যাদা এবং 
সুযোগ পাওয়ার ও ব্যবহার করার যোগ্যতা রাখেন।

City council  কর্তৃক অনুমোদিত হলে, CSD 
Cambridge Alternative Response Program তদারকি 
করবে যাতে বিশেষ বেসামরিক ফিল্ড টিম অন্তর্ভুক্ত 
থাকবে যারা Cambridge Emergency Communications 
Center (ECC) এর সহায়তায় প্রাপ্ত অহিংস ও 
আচরণগত স্বাস্থ্য সঙ্কটজনিত ফোন কলগুলির 
প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে কাজ করে যা 9-1-1 
নম্বরে আসা কল পরিচালনা করে। ECC কর্মীরা যে 
মেডিকেল প্রোটোকল ব্যবহার করেন তাতে এই 
আশ্বাস দেয় যে রোগীর যত্ন ও পরিচর্যার সঙ্গে 
কোনো রকমেই আপোষ করা হবে না। সঙ্কটে 
জর্জরিত ব্যক্তিদের তাৎক্ষণিক সহায়তা দেওয়া এবং 
ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরবর্তী পরিষেবা প্রদানের জন্য 
ফিল্ড টিমগুলি তাদের প্রশিক্ষণ এবং জীবনযাপনের 
অভিজ্ঞতা পুরোদমে কাজে লাগাবে।

ক্যামব্রিজ বিকল্প প্রতিক্রিয়া প্রোগ্রাম

1. 911 নম্বরে 
কল করুন

2. পাঠিয়ে 
দেওয়া

3. প্রতিক্রিয়া 
জানানো

4. সহায়তা ও 
সমর্থন



আমাদের কর্মীরা এই শহরের সব চেয়ে বড়ো সম্পদ। আমাদের শ্রমিক 
থেকে শুরু করে আমাদের প্রশাসক পর্যন্ত, প্রতিটি কর্মচারী আমাদের 
সম্প্রদায়ের জন্য চমৎকার সেবা প্রদান করে এবং জনসেবার প্রতি 
তাদের আবেগ এবং নিবেদন কোনটিতেই তারা দ্বিতীয় স্থানে নেই। 
আমাদের শহরের বাসিন্দাদের সেবা করার জন্য আপনাদের প্রতিশ্রুতি 
এবং আবেগের জন্য আমি আপনাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাতে 
চাই।

গত দুই বছরে আমাদের কর্মীবাহিনীর কৃত প্রচেষ্টা প্রমাণ করেছে যে 
সিটির প্রতিজন কর্মচারী আমাদের লক্ষ্যগুলি সম্পাদন করার এবং 
আমাদের বাসিন্দাদের জীবনকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করার ক্ষমতায় 
এক অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে থাকে। আমাদের বর্তমান কর্মীদের 
এবং আমার কর্মজীবনে যাদের সঙ্গে কাজ করার বিশেষাধিকার পেয়েছি 
তাদের কাছে আমি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব। জনগণের জন্য কাজ করার 
চেয়ে বড়ো কোনো কাজ নেই, এবং আমি আপনাকে সিটিতে কাজ 
করার জীবিকা বেছে নেওয়ার বিবেচনা করতে বা আমাদের অনেক বোর্ড 
এবং কমিশনের মধ্যে যে কোনো একটিতে পরিষেবা দিতে 
স্বেচ্ছাসেবক হওয়ার জন্য উৎসাহিত করছি। আপনার পক্ষ সমর্থন 
নিশ্চিত করবে যে Cambridge আজও বসবাসের জন্য, কাজ করার, কিছু 
শেখার বা একটি পরিবার গড়ে তুলতে সর্বোত্তম স্থান হয়ে থেকে যায়।

পরিশেষে, আমি Mayor এবং City Council-কে তাদের নেতৃত্বের জন্য 
এবং করদাতাদের প্রতি প্রভাব সম্পর্কে সচেতন থাকার পাশাপাশি 
সিটির নীতি এবং অগ্রাধিকারের সাথে মিলে যায় এমন কোনো আর্থিক 
পরিকল্পনার জন্য সমর্থন করার কারণে অশেষ ধন্যবাদ জানাতে চাই।

এই অসাধারণ শহরের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আমার প্রতি আপনার 
আস্থা এবং বিশ্বাস বজায় রাখার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ

সিটি ম্যানেজারের মেসেজ কভার থেকে অব্যাহত রয়েছে

ওপরে উল্লিখিত উৎস থেকে FY23-এ সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসনের জন্য মোট 
প্রত্যাশিত সরাসরি তহবিল $38 মিলিয়নের বেশি, যা বিগত FY22-এ $32 
মিলিয়নের বেশি ছিল। FY22 এর মাধ্যমে, সিটি সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন 
উদ্যোগে বিনিয়োগের জন্য $278.8 মিলিয়নের বেশি অর্থ বরাদ্দ করেছে।  
এই তহবিলগুলি আজ পর্যন্ত 3,625টিরও বেশি সাশ্রয়ী মূল্যের বসবাসের 
ইউনিট সংরক্ষণ বা তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়াও, জোনিং টুল 
দিয়ে সিটি এই প্রচেষ্টাকে সমর্থন করা চালিয়ে যাবে যা সাশ্রয়ী মূল্যের 
আবাসনের প্রচার করে, সাশ্রয়ী মূল্যের ভাড়ার আবাসন ব্যবহার করতে দেয় 
এবং বাড়ির মালিকদের শিক্ষা, পরামর্শ এবং বাড়ির ক্রেতাদের আর্থিক 
সহায়তা দিয়ে থাকে।

City Manager সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন উদ্যোগের সুবিধার্থে সম্ভাব্য নতুন 
রাজস্ব উৎস পরীক্ষা করতে City Council-এর সঙ্গে একযোগে কাজ 
চালিয়ে যাবেন।

Fresh Pond অ্যাপার্টমেন্টে সামর্থ্য সংরক্ষণকরণ

FY22-এ, Affordable Housing Trust 362 এবং 364 Rindge Avenue-তে Fresh 
Pond Apartments- 504টির সব কয়টিতে সাশ্রয়ী মূল্যের ইউনিটের 
দীর্ঘমেয়াদী সামর্থ্যের সম্পূর্ণ সংরক্ষণের জন্য $34.5 মিলিয়ন ঋণ এবং 
অন্যান্য সহায়তা দিয়েছে। এই প্রতিশ্রুতির মধ্যে রয়েছে ক্রয়ক্ষমতা 
অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় মূল্য ছাড় প্রতিফলিত করতে মালিককে 
অর্থায়নের ব্যবস্থা করে দেওয়া, এবং একটি ভাড়া ফেজ-ইন রিজার্ভ-এর 
ক্ষেত্রে অর্থায়নের ব্যবস্থা করা, এই সব কিছুই বর্তমান বাসিন্দাদের 
আগামী বছরগুলিতে একটি নতুন সাশ্রয়ী মূল্যের ভাড়া কাঠামোতে রূপান্তর 
করতে সহায়তা করতে ব্যবহৃত হবে৷ Fresh Pond Apartments-এ সামর্থ্য 
রক্ষা করা 2009 সালে শুরু হওয়া এই বিষয়ক সিটির প্রচেষ্টার সার্থকতা 
রক্ষা করে 
10টি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সম্পত্তিতে 1,094 ইউনিট যেখানে ক্রমাগত 
ক্রয়ক্ষমতা যথেষ্ট ঝুঁকির মধ্যে ছিল।

নতুন সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন নির্মাণ 

Cambridge-এ নতুন সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসনের পাইপলাইন সম্প্রসারণের 
কারণে সিটি সাশ্রয়ী মূল্যের হাউজিং ট্রাস্টের জন্য বরাদ্দকৃত তহবিল 
ব্যবহার করে চলেছে। FY21-এ Affordable Housing Overlay (AHO) Zoning 
Ordinance অধ্যাদেশ গৃহীত হয়েছে যা উন্নয়নকে নির্মাণের দিকে এগিয়ে 
যেতে সাহায্য করতে শুরু করেছে।

সিটি FY23 বর্ষে সাশ্রয়ী আবাসন 
নির্মাণের লক্ষ্যে 38 মিলিয়ন মার্কিন 
ডলার বিনিয়োগ করছে
সিটির 2022-2023 সালের বার্ষিক বাজেটে আবার Cambridge-এ সাশ্রয়ী 
মূল্যের আবাসনের উন্নয়ন এবং সংরক্ষণের জন্য তহবিলের উল্লেখযোগ্য 
বৃদ্ধি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নিচের চার্টটি তহবিলের উৎসগুলিকে ভেঙে 
দেখায়।

উল্লেখযোগ্য উন্নয়নের মধ্যে রয়েছে:

• 1627 
Massachusetts 
Avenue. 
Affordable 
Housing Trust 
থেকে পাওয়া তহবিল 
লেসলে 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
এই সম্পত্তি 
কেনার জন্য 
ব্যবহার করা হবে 
বলে আশা করা 
হচ্ছে। ঐতিহাসিক 
কাঠামোর সংস্কার 
এবংবিশাল এলাকা 
জুড়ে থাকা পার্কিং লটে নতুন নির্মাণ করে Harvard Square-এর কাছে এই 
বিশিষ্ট সম্পত্তিতে নতুন করে সাশ্রয়ী মূল্যের আরও আবাসন তৈরির 
পরিকল্পনা FY23 সালে শুরু হবে।

• Squirrelwood. Linwood Court এবং Squirrel Brand অ্যাপার্টমেন্টে 
বিদ্যমান 65টি সাশ্রয়ী মূল্যের ইউনিটের আবার করে পুঁজি নিয়োজন এবং 
সংরক্ষণে সহায়তা করার জন্য 23টি নতুন সাশ্রয়ী মূল্যের ভাড়া ইউনিট 
FY22 সালে সম্পূর্ণ করা হয়েছিল।

• Rindge Commons. Alewife এলাকায় দুইটি পর্যায়ে মিশ্র ধরনের 
ব্যবহারের উন্নয়ন ও বিকাশে সাশ্রয়ী মূল্যের ভাড়ার আবাসনের নতুন 
বিকাশের জন্য নেওয়া পরিকল্পনাগুলি এগিয়ে গিয়েছে। প্রথম পর্যায়, যা 
FY23-এ শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে, এতে 24টি সাশ্রয়ী মূল্যের ভাড়া 
ইউনিট তৈরি হবে, অনাবাসিক স্থান সহ যা প্রাথমিক শৈশবের শিক্ষামূলক 
কার্যক্রমের জন্য কোনো নতুন এলাকা অন্তর্ভুক্ত করবে।

• 52 New Street. 2021 সালে Danehy Park-এর পাশে একটি মিশ্র ধরনের 
ব্যবহারের উন্নয়নে সাশ্রয়ী মূল্যের ভাড়া আবাসনের 107টি ইউনিট 
নির্মাণের একটি পরিকল্পনা AHO সম্প্রদায় পর্যালোচনা প্রক্রিয়ার 
মধ্য দিয়ে এগিয়েছিল। সব তহবিল সুরক্ষিত হয়ে যাওয়ার পরেই, FY23 সালে 
নির্মাণ শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

• Jefferson Park Federal Public Housing. The Cambridge Housing 
Authority (CHA) North Cambridge-এ 175টি ইউনিটকে পুনরুজ্জীবিত 
করার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে চলেছে যাতে এই অতি প্রয়োজনীয় 

এই CityView সংখ্যাটি Cambridgema.gov/digital-এ অনলাইনে দেখুন।

তহবিলের উৎস পরিমাণ

FY22 FY23

বাড়ি নির্মাণের 
পারমিট রেভিনিউয়ের 
25%

$5,812,155 $1,02,45,750

সম্পত্তি কর $1,25,00,000 $1,25,00,000

স্বল্পমেয়াদী ভাড়ার 
প্রভাবজনিত ফি $42,000 $2,00,000

Community 
Preservation Act 
(CPA) বরাদ্দকরণ*

$1,40,00,000 $1,51,20,000

মোট $3,23,54,155 $3,80,65,750

*সাশ্রয়ী আবাসনের জন্য 80% CPA বরাদ্দ অনুমান করে নেয়
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সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন বণ্টন করা চলতে থাকে যা ভবিষ্যতে 
আর্থিকভাবে ও কার্যকরী এই উভয়তই কার্যকর থাকবে। AHO-এর ওপর 
নির্ভর করে পরিকল্পনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং 100 টিরও বেশি 
সাশ্রয়ী মূল্যের ইউনিট তৈরি করা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। FY23 সালে 
নির্মাণ শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

• Frost Terrace.  
এর নির্মাণ 
Porter Square-এ 
সাশ্রয়ী মূল্যের 
ভাড়ার আবাসনের 
40টি নতুন ইউনিট 
FY22 সালে সম্পন্ন 
হয়েছিল। 

• 2072 
Massachusetts 
Avenue.  
একটি প্রস্তাব 
49 ইউনিট তৈরি 
করার জন্য 
Porter Square-এর 
কাছে সাশ্রয়ী 
মূল্যের ভাড়ার 
আবাসন একটি 
সর্বজনীন 
পর্যালোচনা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই এগিয়ে গিয়েছে৷ এই সাইটে একটি 
সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন উন্নয়নের পরিকল্পনা FY23-এও চলতে থাকবে 
বলে আশা করা হচ্ছে।

• Walden Square II. Walden Square  অ্যাপার্টমেন্টের সম্পত্তিতে 
সাশ্রয়ী মূল্যের ভাড়া আবাসনের নতুন ইউনিট তৈরি করার জন্য AHO 
প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একটি পরিকল্পনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।  

• 49 Sixth Street. East Cambridge-এর প্রাক্তন সেক্রেড হার্ট রেক্টরি, 
স্কুল এবং কনভেন্টে AHO-এর মাধ্যমে সাশ্রয়ী মূল্যের ভাড়া আবাসনের 
46টি নতুন ইউনিট তৈরি করার জন্য একটি প্রস্তাব তৈরি করা হচ্ছে।  

• 116 Norfolk Street. বিদ্যমান ভাড়ার আবাসন সংস্কার করার এবং 
AHO-এর মাধ্যমে, CHA 62টি সাশ্রয়ী মূল্যের ইউনিট তৈরি করার প্রস্তাব 
করেছে যাতে কম আয়ের বাসিন্দাদের অন-সাইট সহায়ক পরিষেবাগুলির 
সঙ্গেই আরও উপযোগী পরিষেবা দেওয়া যায়। 

• 35 Harvey Street. যাতে কোনো ব্যক্তিকে গৃহহীনতার অসুবিধা ভোগ 
করতে না হয়, সেই কারণে এই 16-ইউনিট সিঙ্গেল-রুম অকুপেন্সি-তে 
(SRO) সুবিধাসমূহ ভাগ করার ব্যবস্থা সহ 12টি ছোটো অ্যাপার্টমেন্ট 
ইউনিটে পরিণত করার ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা FY22 সালে শুরু হয়েছিল। 

এই CityView সংখ্যাটি Cambridgema.gov/digital-এ অনলাইনে দেখুন।

Universal Pre-K উন্নয়ন করা হচ্ছে
The Birth to 3rd Grade (B3) Partnership, সিটির Universal Pre-K (UPK) সিস্টেমের নকশা, উন্নয়ন এবং 
বাস্তবায়নের প্রধান কার্যালয় হিসেবে কাজ করছে। Cambridge-এ UPK বানানোর কাজে দুইটি মূল 
উপাদান জড়িত থাকবে। প্রথমত, B3 তার বর্তমান কাজের মূল উপাদানগুলিকে স্কেল করবে যাতে পুরো 
শিশুকালীন ল্যান্ডস্কেপ অন্তর্ভুক্ত করা যায়, যার মধ্যে রয়েছে এর স্কলারশিপ প্রোগ্রাম, গুণমান 
উন্নয়নগত সাহায্য এবং পেশাদার উন্নতি ও বিকাশ। দ্বিতীয়ত, B3 সিটির অসংখ্য প্রি-কে বিকল্প, 
গুণমানের মাপকাঠি, এবং আবেদন প্রক্রিয়াকে একটি অভিন্ন গুণমানে সেট এবং তথ্যের জন্য 
ব্যবহারের একক পয়েন্টে সারিবদ্ধ করবে, এবং পরবর্তীকালে, প্রি-কে-এর জন্য তালিকাভুক্তি করবে।
FY22 চলাকালীন, B3 একটি কৌশলগত পরিকল্পনা প্রক্রিয়া করা শেষ করেছে যা একটি প্রস্তাবিত 
পরিচালনা কাঠামো এবং এর কাজের জন্য তিনটি স্বতন্ত্র টাস্ক ফোর্স তৈরি করেছে: যেমন 
কর্মশক্তি উন্নয়ন, প্রোগ্রামের গুণমান, 
এবং পারিবারিক কেন্দ্র। একটি UPK লিডারশিপ টিম গঠিত হয়েছে, এবং সিটি, Cambridge Public Schools 
এবং কমিউনিটির প্রতিনিধিরা সিস্টেমের জন্য সুপারিশগুলি চালু করতে একটি উপদেষ্টা কমিটি এবং 
তিনটি টাস্ক ফোর্সের কাজে অবদান রাখবে। B3 সক্রিয়ভাবে গবেষণা এবং ডেটা সংগ্রহে নিযুক্ত 
রয়েছে যা মূল্যায়ন এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে পারবে। UPK-এর পরিকল্পনা ও 
বাস্তবায়নে সাহায্য করতে FY22 সালে একজন UPK প্রজেক্ট ম্যানেজার নিয়োগ করা হবে।
FY23-এ, B3 উচ্চ মানের প্রি-স্কুল ব্যবহারের জন্য আর্থিক সহায়তায় সমর্থিত শিশু এবং পরিবারের 
সংখ্যা বাড়ানো সহ UPK-এর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সরাসরি এক সারিতে থেকে তার বিদ্যমান কাজগুলিকে 
পরিমাপ করার জন্য নিষ্ঠা ও মনোযোগ দিয়ে কাজ করবে। FY23 সালের শেষ নাগাদ, B3-এর একটি 
সম্পূর্ণ UPK প্রোগ্রাম গাইড থাকবে যা UPK-এর সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে চাইলে এর জন্য দরকারি 
সব প্রয়োজনীয়তার রূপরেখা দেয়।

• Broadway Park. পোর্টে প্রথমবারের মতো বাড়ির ক্রেতাদের জন্য 
15টি সাশ্রয়ী মূল্যের কনডোমিনিয়াম তৈরি করার একটি পরিকল্পনা 
নেওয়া হয়েছিল৷ এই সাইটে একটি সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন উন্নয়নের 
পরিকল্পনা FY23-এও চলতে থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক আবাসন

FY22-এর মধ্যে, সিটির অন্তর্ভুক্তিমূলক আবাসন বিধানের অধীনে 1,495টির 
বেশি আবাসন ইউনিট সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল বা নির্মাণ করা হচ্ছিল। নিম্ন- 
এবং মাঝারি- এবং মধ্য-আয় সম্পন্ন বাসিন্দাদের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের 
ইউনিট সহ বেশ কয়েকটি নতুন ভাড়া বাড়িও FY22-এর শেষের দিকে বানানো 
শেষ হয়েছিল। এই বাড়িগুলিতে, FY22-এর শেষের দিকে বা FY23-এর প্রথম 
দিকে 130টির বেশি নতুন ইউনিট আবেদনকারীদের ব্যবহারের জন্য ব্যবস্থা 
করা হবে। এখন নির্মাণা-কাজ চলছে এমন 200 টিরও বেশি নতুন 
অন্তর্ভুক্তিমূলক ইউনিট সহ, এই শহরে FY23 সাল জুড়ে এবং তার পরেও 
নতুন অন্তর্ভুক্তিমূলক আবাসন উপলব্ধ হতে দেখবে। গত দশকে 1,086 
জনের বেশি বাসিন্দা একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ভাড়া ইউনিটে স্থানান্তরিত 
হয়েছেন।

সাশ্রয়ী মূল্যের বাড়ির মালিকানা

বেশ কয়েক বছরের মধ্যে FY22-তেই অন্তর্ভুক্তিমূলক আবাসনের 
মালিকানার ইউনিটগুলির প্রথম নতুন অফারটিকে চিহ্নিত হয়েছে কারণ 
সাশ্রয়ী মূল্যের বাড়ির মালিকানা ইউনিটগুলির জন্য একটি নতুন অনলাইন 
আবেদনের মাধ্যমে নয়টি নতুন ইউনিট একদম প্রথমবারের বাড়ির 
ক্রেতাদের পাওয়ার মতো ব্যবস্থা করা হয়েছে৷ সিটি বাড়ির সম্ভাব্য 
ক্রেতাদের বাড়ির মালিকানা সংক্রান্ত শিক্ষা এবং পরামর্শ দিয়ে চলেছে। 
500 জনেরও বেশি অংশগ্রহণকারী প্রতি বছর সিটির বাড়ির মালিকানার 
কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে, যার মধ্যে অনেকেই বাড়ির মালিকানার 
পরামর্শজনিত সুবিধা নিয়ে থাকে। সিটি FY23 সালে, আয় করার যোগ্যতা 
আছে এমন ক্রেতাদের আর্থিক সহায়তা করা চালিয়ে যাবে। বাড়ির ক্রেতাদের 
জন্য সিটির HomeBridge প্রোগ্রাম সম্প্রতি আরও বাড়ানো হয়েছে যাতে 
এলাকার গড় আয়ের 120% পর্যন্ত উপার্জন করা পরিবারগুলিকে এই 
পরিষেবা দেওয়া হয়। যে কোনো বাড়ি কেনার দামের 50% পর্যন্ত জোগান 
দেওয়ার প্রস্তাব করে, HomeBridge, বাজারে বাড়ি খুঁজছেন এবং আয় করার 
যোগ্যতা আছে এমন ক্রেতা তথা বাসিন্দাদের জন্য এই সুবিধা দিতে 
উপলব্ধ থাকবে। এই ভাবে কেনা বাড়িগুলি তখন সিটির সাশ্রয়ী মূল্যের 
হাউজিং স্টকের অংশ হয়ে ওঠে। সিটি Cambridge জুড়ে 500টিরও বেশি এমন 
সাশ্রয়ী মূল্যের বাড়ির তত্ত্বাবধান করে। বর্তমান মালিকরা এই বাড়িগুলি 
বিক্রি করে দিলে, সিটির বাড়ির মালিকানা পুনর্বিক্রয় প্রোগ্রামের সাহায্যে 
নতুন ক্রেতাদের বেছে নেওয়া হয়। সিটির সহায়তায় গত 5 বছরে, 70 জন এমন 
বাসিন্দা তাদের বাড়ি কিনেছেন। গত এক দশকে 150 জনেরও বেশি বাসিন্দা 
এমন সিটি-সহায়তা সাশ্রয়ী মূল্যের বাড়ি কিনেছেন।

FY22-এ Frost Terrace-এর আবাসন বানানো শেষ হওয়ার 
পর Porter Square-এ 40টি নতুন সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন 
ইউনিট নিয়ে এসেছে।  
ছবি: Robert Benson ফোটোগ্রাফি
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উচ্চ গুণমানের 
খোলা জায়গা বানানো হচ্ছে
বাইরে কোথাও খোলা জায়গায় ব্যবহারের গুরুত্ব গত দুই বছরে ক্রমে 
সামনে এসেছে। এটি বিশেষভাবে সত্য কারণ Cambridge হলো 
দেশের সব চেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ শহরগুলির মধ্যে একটা, এবং গত এক দশকে 
আনুমানিক জনসংখ্যা যেভাবে বেড়েছে, তা জনসাধারণের জন্য রাখা/বানানো 
খোলা জায়গাগুলির সম্প্রসারণকে ছাড়িয়ে গেছে। FY22-এ, সিটি তার 'স্টেট 
ওপেন স্পেস অ্যান্ড রিক্রিয়েশন প্ল্যান' আপডেট করে, Cambridge-এর 
জন্য একটি কার্যকরী পরিকল্পনা চালু করতে পার্ক ডিস্ট্রিবিউশন এবং 
ব্যবহার, পার্কের অবস্থা, পরিবেশগত সুবিধা এবং জনস্বাস্থ্য অন্তর্ভুক্ত 
করার মাপকাঠিতে একটি ইক্যুইটি লেন্স প্রয়োগ করে। 
খোলা জায়গার নেটওয়ার্ক। এই পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় একটি কমিউনিটির 
প্রশ্নাবলী অন্তর্ভুক্ত ছিল যেখানে উত্তরদাতাদের অধিকাংশই আশা 
করেছিলেন যে তাদের খোলা জায়গার ব্যবহার ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকবে 
তো বটেই এবং আরও বাড়বে। এই তথ্যগুলি ভবিষ্যতের পার্ক এবং খোলা 
জায়গার উন্নতিকরণে গাইড করতে সাহায্য করবে যাতে খোলা জায়গার 
সুবিধাগুলি Cambridge জুড়ে সমানভাবে ভাগ করা যায়।

FY22 সালে, শহরটি বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নির্মাণ কাজ শেষ করে 
ফেলেছে 
পার্ক এবং খোলা জায়গার প্রকল্প। East Cambridge-এর Timothy J. 
Toomey, Jr. Park-এ একটি নতুন খেলার মাঠ, কুকুর হাঁটানোর জায়গা এবং 
সবুজ পার্ক রয়েছে৷  
Danehy Park-এর Louis A. DePasquale ইউনিভার্সাল ডিজাইন প্লেগ্রাউন্ড 
একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক খেলার মাঠের মডেল হিসেবে কাজ করে যা সব 
প্রকারের ক্ষমতা সম্পন্ন দর্শকদের একসঙ্গে খেলার জন্য ডিজাইন করা 
হয়েছে। Glacken Field-এর সংস্কারের মধ্যে রয়েছে মাঠ বা ফিল্ড এলাকার 
উন্নতি, একটি পেরিমিটার লুপ পাথ, বিদ্যমান আদালতের সঙ্গে উন্নত 
সংযোগ এবং একটি সম্পূর্ণ সংস্কার করা ছোট্ট শিশুদের জন্য আলাদা 
করা কিছুটা অংশ। Watertown-Cambridge Greenway, Fresh Pond 
রিজার্ভেশন এবং Watertown-এর মধ্যে একটি নতুন বহুবিধ-ব্যবহারের পথের 
সংযোগ করে থাকে।  

East Cambridge-এর O’Connell লাইব্রেরিতে একটি নতুন রিডিং গার্ডেন 
আগে একদমই ব্যবহার না করা জায়গাটিকে এর পৃষ্ঠপোষক এবং 
বাসিন্দাদের জন্য একটি নতুন সম্পদে রূপান্তরিত করেছে। 

East Cambridge-এর নতুন ট্রায়াঙ্গেল পার্কে নির্মাণ-কাজ হবে এমনটাই 
আশা করা হচ্ছে 
FY23 সালে শেষ হবে। Port-এর আশেপাশে Sennott Park-এর সংস্কার কাজও 
চলতে থাকবে এবং নতুন Binney Street Park-এও নির্মাণ কাজ শুরু হবে। 
Peabody School খেলার মাঠের উন্নতির জন্য নির্মাণও শুরু হবে বলে আশা 
করা হচ্ছে। Riverside-এর আশেপাশের Hoyt Field, Neighborhood Nine-এর 
Raymond Park আর Cambridge Highlands-এর আশেপাশের অঞ্চলে 
Rafferty Park-এর নতুন নকশার জন্যও কমিউনিটি প্রক্রিয়া শুরু করে দেবে।

Danehy Connector , Linear Path, এবং Grand Junction Corridor Planning

অফ-রোড পথগুলি Cambridge এবং এর আশেপাশে বেড়াবার জন্য একটি 
আরামদায়ক এবং মজাদার উপায়ের ব্যবস্থা করে থাকে। এই সুবিধাগুলি হাঁটা, 
দৌড়ানো, সাইকেল চালানো, স্কেটিং এবং যারা চাকাওয়ালা গতিশীল যান 
ব্যবহার করে তাদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। Cambridge-এর 
ক্রমবর্ধমান পথের নেটওয়ার্ক হলো শহরের খোলা জায়গা এবং পার্কের 
অন্তর্ভুক্ত জায়গাগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। 

Alewife এবং North Cambridge-এ দুইটি নতুন করিডোরের ডিজাইন শুরু 
হচ্ছে। Danehy Connector/New Street Path, Fresh Pond-এর কাছেConcord 
Avenue থেকে Fitchburg যাতায়াতের রেল লাইন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, 
এবং MBTA পথ ব্যবহারের অধিকার অনুমোদিত হলে তা Sherman Street 
পর্যন্ত তা বাড়ানো হতে পারে। এটি একটি শান বাঁধানো বহুবিধ-ব্যবহারের 
পথ, ল্যান্ডস্কেপিং এবং গাছ লাগানো, আলোর ব্যবস্থা করা এবং

 Danehy Park-এর সঙ্গে 
প্রস্তাবিত সংযোগ 
এটি New Street  
পেরোবার পরে 
একটি পুনর্গঠিত, পায়ে 
হাঁটার উপযোগী 
সংযোগস্থলে। 

Somerville লাইন থেকে 
বিস্তৃত Linear Park 
Russell Field-এ, 
ক্রীড়াদি করার মতো 
বৈশিষ্ট্য এবং পাবলিক 
আর্টের সম্ভাব্য 
সংযোজন সহ এর 
ব্যবহারকারীদের ব্যস্ত 

রাখার জন্য ফের ডিজাইন এবং পুনর্গঠন করা হবে।

Grand Junction বহুবিধ-ব্যবহারের পথের জন্য চূড়ান্ত নকশার পরিকল্পনা 
চলছে, Grand Junction করিডোরে বিদ্যমান রেল ট্র্যাকের পাশাপাশি  BU 
ব্রিজ থেকে সোমারভিল পর্যন্ত একটি ল্যান্ডস্কেপ পথ বানানো হবে। 
Waverly Street থেকে Main Street অবধি, তারপর Binney Street থেকে Gore 
Street পর্যন্ত রেলপথের ডানদিকের রাস্তা বরাবর সব বয়সের এবং সব 
ধরনের সমর্থ লোকজনের জন্য অফ-রোড পথ বানাতে সিটি 
পরিকল্পনাগুলি ক্রমেই এগিয়ে চলেছে৷ পথটি বাসিন্দা, ছাত্র, যাত্রী এবং 
দর্শনার্থীদের হাঁটা, জগিং বা সাইকেল চালানোর জন্য একটি অবিচ্ছিন্ন 
রৈখিক পার্কের সুবিধা দেবে। বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে লাগোয়া পকেট পার্ক, 
আলোর ব্যবস্থা, পাবলিক আর্ট, ল্যান্ডস্কেপিং এবং গাছ-গাছালির সমাহার, 
বসার বেঞ্চ এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও এতে থাকবে। এই প্রকল্পটি 
2024 সালে নিলাম করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব 
এর নির্মাণ-কাজ শুরু হবে।

কল্পিত Cambridge পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় একটি মূল তথা নতুন সংযোগ 
হিসাবে চিহ্নিত পথ ছিলো, যা বেশ কয়েকটি পাড়া, বাণিজ্যিক এলাকা, 
প্রতিষ্ঠান এবং আঞ্চলিক বিনোদনের সংস্থান, যেমন চার্লস নদী ও Dr. 
Paul Dudley হোয়াইট বাইক পাথকে সংযুক্ত করবে।

Danehy Park-এ নতুন Louis A. DePasquale ইউনিভার্সাল ডিজাইন খেলার মাঠ। 
ছবি তুলেছে কেমব্রিজ আর্টস।
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Linear Park-এর আসন্ন নকশা প্রক্রিয়া, এর ব্যবহারকারীদের আকর্ষিত করা 
এবং এই গুরুত্বপূর্ণ খোলা জায়গাটি উন্নত করার ব্যাপারে ফোকাস করবে।



ঝড়-জল হয়ে যাওয়ার পর অতিরিক্ত জলরাশির 
যথাযথ ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ বন্যা হওয়া ও 
নর্দমা উপচে পড়া কমাতে সাহায্য করে

নর্দমা নিষ্কাশন এবং ঝড়-জল হয়ে যাওয়ার পর 
অতিরিক্ত জলরাশি নিয়ন্ত্রণের পরিকাঠামো এবং 
রক্ষণাবেক্ষণে পঁচিশ বছরের ধরে চলা প্রধান 
বিনিয়োঙ্গের ফলে চার্লস নদী, লিটল নদী, 
অ্যালেউইফ ব্রুক, মিস্টিক নদী এবং বোস্টন 
হারবারে নির্গত জলের গুণমান উল্লেখযোগ্যভাবে 
উন্নত হয়েছে। সম্মিলিতভাবে নর্দমা উপচে পড়ার 
পরিমাণ যে কোনো সাধারণ বছরের হিসাবে চার্লস 
নদীতে (98%) এবং অ্যালেউইফ ব্রুক-এ 
(85%) কমে গেছে। অবকাঠামোতে বিনিয়োগ করার 
ফলে তা আরও নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে 
যেটা বাসিন্দাদের আরও বেশি উপকার করে, যাদের এই 
হিসাবে কম ব্যাকআপ পান, বন্যা কম হয়, এবং জরুরি 
মেরামত অনেকটাই কম করতে হয়।

বন্যা কমাতে, সিটি, দীর্ঘমেয়াদী কৌশলের অংশ 
হিসেবে, Hovey Avenue, Scott Street, Wendell Street, Broadway (মেইন লাইব্রেরি), Museum 
Street, Danehy Park, New Street, Francis Avenue এবং পোর্টে পার্কিং লট 6-এ গত 20 বছরে 
12টি ভূগর্ভস্থ স্টর্মওয়াটার স্টোরেজ সিস্টেম তৈরি করেছে। সম্মিলিতভাবে, এই সুবিধাগুলি 
ঝড়-জলের পর উৎপন্ন দুই মিলিয়ন গ্যালন পরিমাণ অতিরিক্ত জলরাশি ধরে রাখতে পারে। এই 
অবকাঠামোর দাম গত বারের গরমকালে দেখানো হয়েছিল যখন শহরে নয় ইঞ্চিরও বেশি বৃষ্টি 
হয়েছিল,1921 সালের পর থেকে এটাই দ্বিতীয় আর্দ্রতম সময়কাল হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল। এই 
স্টোরেজ সিস্টেমগুলি ঠিক যেমন প্রত্যাশিত ছিল, সেই হিসাবে কাজ করে, ভারী বৃষ্টির হলে 
জল ধরে রাখে এবং Cambridge-এর আশেপাশে সরাসরি বন্যা হওয়ার সম্ভাবনা কমায়। পোর্ট 
ট্যাঙ্ক এবং পাম্প স্টেশন একাই প্রায় 400,000 গ্যালন বৃষ্টির জল সঞ্চয় করেছে। 
স্টর্মওয়াটার সিস্টেম চালু করার আগে, এই ধরনের ভারী বৃষ্টি পোর্ট, Agassiz এবং Mid-
Cambridge এলাকায় উল্লেখযোগ্য বন্যার সৃষ্টি করতে পারত।

টোবিন মন্টেসরি ও ভাসাল লেন আপার স্কুলের নির্মাণের পরে একত্রে 1.2 মিলিয়ন গ্যালন 
স্টর্মওয়াটার হোল্ডিং সিস্টেম এবং 100,000-গ্যালন রেইন গার্ডেন নির্মাণে মোট $25 
মিলিয়ন বরাদ্দকরণে সহায়তা করবে। এই অবকাঠামো Concord Avenue এবং Vassal Lane / 
Standish Street এলাকায় বন্যা কমিয়ে দেবে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য Alewife এলাকায় ও 
এর আশেপাশের বসবাসের এলাকার স্থিতিস্থাপকতা উন্নত করার চাবিকাঠি হিসাবে 
অ্যালেওয়াইফ প্রিপারেডনেস প্ল্যানে চিহ্নিত করা হয়েছে। আরও জানুন Cambridgema.gov/
stormwater-এগিয়ে।

জলবায়ু পরিবর্তনের সাপেক্ষে 
প্রস্তুতির আপডেট
রেসিলিয়েন্ট কেমব্রিজ প্ল্যান, যা নাকি শহরব্যাপী জলবায়ু 
পরিবর্তনের প্রস্তুতি এবং স্থিতিস্থাপকতা পরিকল্পনা, 
জলবায়ু পরিবর্তনের দুর্বলতা মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে, 
2021 সালের জুন মাসে জারি করা হয়েছিল। এই পরিকল্পনায় 
একটি আরও ঘনিষ্ঠ কমিউনিটি, আরও ভালো বাড়ি, 
শক্তিশালী পরিকাঠামো এবং একটি সবুজ গাছপালায় ভরা 
শহর বানানোর জন্য প্রযুক্তি-কৌশল অন্তর্ভুক্ত 
রয়েছে এবং এটি এনভিশন কেমব্রিজ, আরবান ফরেস্ট 
মাস্টার প্ল্যান এবং কমিউনিটি হেলথ ইমপ্রুভমেন্ট 
প্ল্যানের সঙ্গে সমন্বয় করেই রূপায়িত হচ্ছে। রেসিলিয়েন্ট 
কেমব্রিজ প্ল্যান তৈরি করার সময়ে ঝুঁকি কমাতে এবং তাপ 
ও   বন্যা সংক্রান্ত বিপদের ক্রমাগত বর্ধিত ঝুঁকি সামলাতে 
প্রস্তুতির জন্য অনেক উদ্যোগ চালু করা হয়েছিল বা 
এখনও হচ্ছে। এই উদ্যোগগুলির মধ্যে রয়েছে কেমব্রিজ 
কমিউনিটি সেন্টারে একটি স্থিতিস্থাপক কেন্দ্রের 
উন্নয়নে সহায়তা করা, একটি সামাজিক পুঁজির 
ম্যাপিং প্রকল্প তৈরি করা, নেবারহুড এনার্জি কমিউনিটি 
মাইক্রোগ্রিড প্রকল্প এবং East Cambridge-এর 
ট্রায়াঙ্গেল পার্কের মতো বিভিন্ন খোলা জায়গা তৈরির 
প্রকল্প। পোর্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট, শহরব্যাপী 
গাছপালা পোঁতা ও তার দেখভাল, কেমব্রিজ ফ্লাডভিউয়ারের 
আপডেট এবং কেমব্রিজ হিটভিউয়ারের উন্নয়নের মতো 
উদ্যোগের সাথেও এই পরিকল্পনাটি সংযুক্ত রয়েছে।

Cambridge, 15-সদস্যের মেট্রো মেয়র ক্লাইমেট চেঞ্জ 
প্রিপারেডনেস টাস্ক ফোর্স, চার্লস রিভার ক্লাইমেট 
কমপ্যাক্ট এবং রেসিলিয়েন্ট মিস্টিক কোলাবোরেটিভ 
(RMC) ইত্যাদি সংস্থা গঠন করে আঞ্চলিকভাবে জলবায়ু 
পরিবর্তন ক্রিয়াকলাপে সহযোগিতা করছে। RMC-এর 
সঙ্গে, সিটি একটি আঞ্চলিক সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি/
ঝড়-বাদলের উত্থানজনিত সুরক্ষা পরিকল্পনার উন্নয়নে 
নেতৃত্ব দিয়েছে যা Cambridge-কে এবং 
উপযোগী হস্তক্ষেপ করে 11টি অন্যান্য কমিউনিটিকেও 
রক্ষা করবে যে 10টি অবস্থান শহরের বাইরে রয়েছে।
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Cambridge 1,000টি গাছ লাগায় এবং 
Miyawaki Microforest বানায়
আরবান ফরেস্ট মাস্টার প্ল্যান (UFMP), সিটিই বাস্তবায়ন করে চলেছে যা ভবিষ্যতে 
Cambridge-এর গাছ-গাছালির সম্পদের উন্নয়নে নির্দেশনা দেয়। FY22-তে, পাবলিক 
ওয়ার্কস বার্ষিক হিসাবে 1,000টি গাছ লাগানোর UFMP সুপারিশে পৌঁছেছে। দুই 
বছরের মধ্যে, সিটি সেই সুপারিশও পেরিয়ে যাবে বলে আশা করছে এবং প্রত্যেক বছরে 
1,200টি গাছ লাগাবে। নতুন রোপণ করা গাছের বেঁচে থাকা যাতে দীর্ঘমেয়াদী হয়, সেই 
কারণে পাবলিক ওয়ার্কস গাছ পোঁতার আগে মাটির প্রস্তুতি, পোঁতার সময়ে যথাযথ 
তদারকি, এবং পোঁতা হয়ে গেলে জল দেওয়া  এবং 
অন্যান্য পরিচর্যা করবে।

Fresh Pond-এ বানিয়ে ফেলা একটি বেয়ার রুট নার্সারি, শহরের চারপাশে গাছ পোঁতার 
জন্য বেয়ার রুট গাছের জন্য একটি অস্থায়ী হোল্ডিং প্লেস হিসাবে কাজ করে, যা 
নগর বন বিভাগকে গাছ পোঁতার মরসুম বাড়ানোর অনুমতি দেয়। FY22 সালে, পাবলিক 
ওয়ার্কস বিভাগ কমিউনিটি সংরক্ষণ আইন তহবিল থেকে $125,000 ব্যবহার করে 
বেয়ার রুট নার্সারির আকার য়ারও বাড়িয়ে দিয়েছে।

এই তো গত বছরে, Cambridge সিটি জীববৈচিত্র্যের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে 
এই জন্য যে এতে Livable Climate এবং SUGi প্রকল্প Danehy Park-এ 4,000 বর্গফুট 
Miyawaki মাইক্রোফরেস্ট স্থাপন করবে। Miyawaki জঙ্গল শহুরে পরিবেশে 
স্বাস্থ্যকর বনাঞ্চলের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার, 'শহুরে হিট-আইল্যান্ড' প্রভাব প্রশমিত 
করার, জীববৈচিত্র্যকে সমর্থন, বন্যা ও ক্ষয়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধক বাফার, খরা 
পরিস্থিতির সাথে লড়াই করার জন্য জল চক্রের ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং কার্বনের 
ভাগকে একদম আলাদা করার সুযোগ দেয়।

ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে বিদ্যমান গাছ সংরক্ষণ করার বিষয়টা হলো UFMP সুপারিশের 
আরেকটি মূল দিক। FY22 সালে, Cambridge সিটি কাউন্সিল বর্তমান অধ্যাদেশের 

অধীনে ডায়ামিটার এবং প্রশমন নির্দেশিকা পরিবর্তন করে গাছ বাঁচাতে 
সুরক্ষা অধ্যাদেশে একটি সংশোধনী পাস করেছে। যে কোনো 
উল্লেখযোগ্য গাছ কাটতে গেলেই, City Arborist-এর কাছ থেকে একটি 
অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন হয়৷ প্রশমনের বিকল্প হিসাবে 
প্রতিস্থাপন করে, Cambridge শহর জুড়ে অতিরিক্ত গাছ লাগানো 
হচ্ছে। পাবলিক ওয়ার্কসের আর্বোরিস্টরা গাছ পোঁতার পরিকল্পনা, 
প্রজাতি বাছাই, চূড়ান্ত প্রশমনের পরিমাণ পর্যালোচনা করা এবং গাছ 
পোঁতা হয়ে গেলে এর পরিদর্শন ও তদারকি পরিচালনা করে।

স্বেচ্ছাসেবকরা Danehy Park-এর Miyawaki বনে 40টি দেশীয় 
প্রজাতির গাছপালা পোঁতার জন্য কাজ করে।



Language Justice -এ সমর্থন
নানা ভাষার প্রতি ন্যায়বিচার, একজন ব্যক্তি যে ভাষায় সব চেয়ে বেশি 
স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন সেই ভাষায় বোঝার এবং সেই ব্যক্তির বোঝার 
অধিকারকে সমর্থন করতে সিটি তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। 2020 সালের 
শরৎকালের পর থেকে, পারিবারিক নীতি পরিষদ বিভিন্ন উপায়ে ভাষার 
ন্যায়বিচারের বিষয়ে গবেষণা এবং ফোকাস করছে: যেমন, কেমব্রিজ 
জনসংখ্যার পর্যালোচনা ডেটা, 
ভাষা গঠন জাস্টিস ওয়ার্কিং 
গ্রুপ গঠন করা, সিটি 
ডিপার্টমেন্ট এবং 20টিরও 

বেশি ফোকাস গ্রুপ গঠন করে, কমিউনিটির সদস্যদের নিয়ে সমীক্ষা 
পরিচালনা করেছে, অন্যান্য কমিউনিটির কাছ থেকে শেখা, এবং নীতি ও 
সম্পদ সামগ্রীর খসড়া তৈরি করা। পারিবারিক নীতি কাউন্সিলের কাজকর্ম 
দেখায় যে নিবেদিত কর্মী, তহবিল, এবং প্রশিক্ষণের মতো সহায়ক 
সংস্থানগুলিই হলো নানা ভাষার প্রতি ন্যায়বিচার সম্প্রসারণের চাবিকাঠি।

আমেরিকান রেসকিউ প্ল্যান অ্যাক্ট (ARPA) তহবিল ব্যবহার করার জন্য 
সিটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে, যাতে কম্পিউটার-সহায়ক অনুবাদ প্রযুক্তি, 
অনুবাদ এবং বহুবিধ ভাষার ব্যাখ্যা করার খরচ সহ ভাষার ন্যায়বিচারের 
প্রচেষ্টাকে আরও সমর্থন করা যেতে পারে। FY23 সালের বাজেটে 
ক্যামব্রিজ মানবাধিকার কমিশনের নতুন ভাষার বিচার বিভাগে একজন 
পূর্ণ-সময়ের ল্যাঙ্গোয়েজ অ্যাক্সেস ম্যানেজারের নিয়োগের জন্য 
অর্থায়ন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সিটির তথ্যের ভাণ্ডার তৈরি করতে সিটির 
নানা বিভাগ জুড়ে এই পদাবস্থান সহায়তা এবং সহযোগিতা করবে 
এবং এইভাবে পরিসম্পদ সবার কাছে আরও বেশি করে ব্যবহার-যোগ্য হয়ে 
উঠবে। তাছাড়াও, ল্যাঙ্গোয়েজ অ্যাক্সেস ম্যানেজার পরিবারকে আরও 
পরিমার্জিত ও কার্যকর করে তুলবে 
আজ পর্যন্ত, পলিসি কাউন্সিলের কাজ হলো প্রতিটি বিভাগের শক্তি এবং 
প্রয়োজনের মূল্যায়ন পরিচালনা সহ; শহরের কর্মীদের জন্য কেন্দ্রীভূত 
সরঞ্জাম তৈরি করা, যেমন কর্মপ্রবাহ, লিখিত নির্দেশিকা, "কীভাবে 
হবে"-এর নির্দেশাবলী এবং প্রশিক্ষণ; ডেটা, সংস্থান এবং সর্বোত্তম 
অনুশীলনগুলি ভাগ করে শহরের কাজকর্মের অনুশীলনে সমন্বয় এবং 
অভিন্নতা বৃদ্ধি করা; এবং একটি ভাষা্র ব্যবহার-যোগ্যতার পরিকল্পনা 
তৈরি করা।

ভাষার বিচারের সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত এবং প্রযুক্তিগত দিকগুলি বেশ জটিল 
এবং এই ক্ষেত্রে কাজ করার সময়ে নির্দিষ্ট কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি 
হতে পারে তা স্বীকার করে সিটির ভাষা বিচারের কাজ ক্রমাগত উন্নতির 
প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে। 

Tobin Montessori এবং  
Vassal Lane Upper Schools   
নিরমাণ কাজ শুরু হয়েছে।
নতুন Tobin Montessori এবং Vassal Lane Upper Schools প্রকল্পের 
নির্মাণ কাজ 2021 সালের ডিসেম্বরে শুরু হয়েছিল। 197 Vassal Lane-এ 
স্থিত, নতুন কমপ্লেক্সে টোবিন মন্টেসরি স্কুল, 
ভাসাল লেন আপার স্কুল, সিটির ডিপার্টমেন্ট অফ হিউম্যান সার্ভিসেস 
প্রোগ্রাম প্রিস্কুল এবং আফটার স্কুল প্রোগ্রাম, এবং স্পেশাল স্টার্ট 
থাকবে।

এই প্রকল্পে Callanan Park-এর সংস্কার এবং আপগ্রেড, বয়স অনুসারে 
খেলার মাঠ, বহুবিধ-উদ্দেশ্য পালনের জায়গা আর বাইক লেন ও কমিউনিটির 
পাথগুলিতে জনসাধারণের যাতায়াতের ব্যবস্থা সহ খোলা জায়গার উন্নতি 
অন্তর্ভুক্ত থাকবে। Tobin Montessori এবং Vassal Lane Upper Schools 
প্রকল্পটি নেট জিরো এমিশন ফেসিলিটি হিসাবে ডিজাইন করা হয়েছে।

Cambridge সিটি একটি টেকসই এবং স্থিতিস্থাপক কমিউনিটি তৈরি করতে 
প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং 2011 সাল থেকে তিনটি নতুন স্কুলের সুবিধা দিতে $500 
মিলিয়নের বেশি অর্থ বিনিয়োগ করেছে, যার মধ্যে দুটি সম্পূর্ণ হয়েছে - 
মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র এবং পুটনাম অ্যাভিনিউ উচ্চ বিদ্যালয়, এবং কিং 
ওপেন এবং কেমব্রিজ স্ট্রিট আপার স্কুল এবং কমিউনিটি কমপ্লেক্স আর 
চূড়ান্তভাবে, টোবিন মন্টেসরি এবং ভাসাল লেন আপার স্কুল, যেগুলির 
বর্তমানে কাজ চলছে।

“City Manager হিসাবে, আমি বলতে পারি যে অনেক কমিউনিটি, তেমন থেকে 
থাকলে, আমাদের স্কুল পুনর্নির্মাণে আমরা যে ধরনের আর্থিক বিনিয়োগ 
করছি তা করতে সমর্থ নয়," বলেছেন Cambridge City Manager Louis A. 
DePasquale, আর্থিক দূরদর্শিতা এবং এই স্কুল নির্মাণ প্রকল্পগুলির 
প্রাথমিক বাস্তবায়নের জন্য, প্রাক্তন সিটি ম্যানেজার Robert W. Healy 
এবং Richard C. Rossi-এর অবদানও তিনি স্বীকার করেছেন। "আমাদের 
সাফল্য শুধু মাত্র তখনই সম্ভব হয়, যখন Cambridge City Council এবং City 
 
Administration মধ্যে এবং School Committee এবং School Administration. 
মধ্যে যথাযথ সহযোগিতার আশ্বাস পাওয়া যায়।”

এই শরতে আবার খুলে দেওয়ার জন্য ফাউন্ড্রি বিল্ডিং সংস্কার করা হয়েছে 
সৃজনশীলতা এবং সহযোগিতা কেন্দ্র হিসাবে 
ব্যবহারের জন্য 
101 Rogers Street-এ স্থিত ঐতিহাসিক ফাউন্ড্রি বিল্ডিংয়ের রূপান্তরটি COVID-সংক্রান্ত কারণে 
নির্মাণে দেরি হওয়ার পরে এখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এবং এই শরৎকালে এটি চালু হবে বলে আশা করা 
হচ্ছে। ইঁটের এই বিশাল অট্টালিকা, মূলত 1889 সালে লোহার ফাউন্ড্রি হিসাবে নির্মিত, এটি একটি 
অভিযোজিত পুনর্ব্যবহার প্রকল্প যা কেমব্রিজ কমিউনিটির জন্য সৃজনশীলতা এবং সহযোগিতা 
করতে একটি স্ব-ধারণ ক্ষমতা সহায়ক কেন্দ্র হিসাবে আবার খুলবে। Kendall Square Innovation District 
এবং East Cambridge-এর আশেপাশের সংযোগস্থলে, ফাউন্ড্রি বিল্ডিং তার ঐতিহাসিক, শিল্প স্থাপনার 
মধ্যে ভিজ্যুয়াল এবং পারফর্মিং আর্টস,নতুন ব্যবসার উদ্যোগ, প্রযুক্তি এবং কর্মশক্তি শিক্ষার 
জন্য স্থান এবং কর্মসূচির ব্যবস্থা করবে। 

Kendall Square-এর অগ্রসরমান কাজ এবং শেখার পরিবেশে বাসিন্দাদের, বিশেষ করে কম প্রতিনিধিত্ব 
করা কমিউনিটি এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে থাকা বাসিন্দাদের অংশগ্রহণ সহজতর করতে ফাউন্ড্রি 
সহায়তা করবে৷
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Cambridge’s  ব্রডব্যান্ড সংক্রান্ত 
উদ্যোগ
একটি 21st Century ব্রডব্যান্ড উদ্যোগ সিটি চালু করে দিয়েছে এবং 
সিটিকে তার ডিজিটাল ইক্যুইটি সংযোগ এবং Municipal Broadband 
লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করতে একটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা 
করার জন্য জাতীয়ভাবে পরিচিত CTC টেকনোলজি অ্যান্ড এনার্জি 
(CTC) নিয়োগ করা হয়েছে। সারা বছর ধরে মিউনিসিপ্যাল   ব্রডব্যান্ড 
ফিজিবিলিটি স্টাডিও নির্বিঘ্নেই চলছে। CTC এক প্রকার বেসলাইন 
বিশ্লেষণ পরিচালনা করছে; প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ এবং নকশা সম্পাদন 
করছে; বাজার বিশ্লেষণ, 
আর্থিক বিশ্লেষণ, ব্যবসা এবং 
শহরের মালিকানা মডেলের 
উন্নয়ন করছে; স্টেকহোল্ডার 
নিয়োজনের ব্যবস্থাপনা; এবং 
সর্বাঙ্গীন প্রতিবেদন 
বানাচ্ছে। সমাপ্তি অনুসরণ করা 
বিভিন্ন ব্যবসা এবং শহরের 
মালিকানার মডেল বিশ্লেষণ 
করে, CTC সিটির কাছে প্রতিটি 
বিকল্পের সুবিধা এবং 
অসুবিধাগুলি দাখিল করবে 
প্রতিটি মডেলের খরচ, রাজস্ব, 
ঝুঁকি এবং সম্ভাব্য আইনি ও 
নিয়ন্ত্রক বিষয়গুলির 
পরিপ্রেক্ষিতে। এ ছাড়া CTC এতেও সহায়তা করবে 
সিটি পছন্দের মডেল শনাক্ত করতে সাহায্য যা সিটির নীতিগত 
অগ্রাধিকারের সঙ্গে সর্বোত্তম উপায়ে সারিবদ্ধ হতে পারে।

এই উদ্যোগ 2021 ডিজিটাল ইক্যুইটি থেকে চিহ্নিত কৌশলগুলির মধ্যে 
একটি হিসাবে কেমব্রিজ রিপোর্টে বিবেচিত হয়। সিটি কমিশনড 
রিপোর্ট ব্রডব্যান্ড অ্যাক্সেস, সামর্থ্য, ডিজিটাল দক্ষতা এবং 
ডিভাইসের মালিকানা সহ আমাদের সম্প্রদায়ের ডিজিটাল ইক্যুইটি 
ফাঁকগুলি পরীক্ষা করে একটি বিস্তৃত অধ্যয়নের গবেষণা ফলাফলের 
রূপরেখা দিয়ে থাকে। FY23 সালের বাজেটে একজন নতুন পূর্ণকালীন 
ডিজিটাল ইক্যুইটি বিশেষজ্ঞ এবং ব্রডব্যান্ড প্রজেক্ট ম্যানেজারের 
জন্য তহবিল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই পদ-মর্যাদার অবস্থান সিটির 
ডিজিটাল ইক্যুইটি এবং ব্রডব্যান্ড উদ্যোগের উন্নয়ন, প্রচার, 
গবেষণা, বিশ্লেষণ, প্রকল্প পরিচালনা এবং বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

Cambridge Cycling Safety Ordinance
Cambridge আমাদের শহরে এক প্রকার প্রাণবন্ত, বসবাসযোগ্য পরিবেশ 
তৈরি করতে চায় যাতে বিস্তৃত পরিসরের মানুষ এখানে বসবাস করতে, কাজ 
করতে এবং খেলাধুলো করতে পারে। এবং এটি তা নিশ্চিত করার জন্য 
কঠোর পরিশ্রমও করছে। এটি করতে, আমাদের নিরাপদে এবং দীর্ঘস্থায়ী 
ব্যবস্থা হিসাবে শহরের চারপাশে চলাফেরা করতে সমর্থ হতে হবে। সিটির 
Cycling Safety Ordinance, যা 2019 সালে কেমব্রিজ সিটি কাউন্সিল দ্বারা 
পাস হয়েছিল এবং 2020 সালে সংশোধিত হয়েছিল, ঠিক এটাই বাস্তবায়ন 
করতে সাহায্য করছে৷ এই অধ্যাদেশ সিটিকে আগামী পাঁচ বছরে বাইক লেন 
একদম আলাদা করে এর জন্য 25-মাইল নেটওয়ার্ক তৈরি করার আহ্বান 
জানিয়েছে।

একদম আলাদা বাইক 
লেনে সাধারণত স্পেস ও 
ভার্টিকাল ডিভাইডার 
থাকেযা অনেকগুলি 
সাইকেল ও অন্যান্য 
মোটর যান একসঙ্গে 
চললে এদের মধ্যে 
নির্দিষ্ট শারীরিক দূরত্ব 
তৈরি করে নিরাপত্তা 
উন্নত করে এবং 
সাইকেল চালানোর 
আরও আরামদায়ক 
পরিবেশ তৈরি করে। এতে 
সাইকেল চালানোর 
ব্যাপারটা সকল বয়সের 
এবং সব ধরনের ক্ষমতা 

সম্পন্ন বিস্তৃত পরিসরের লোকজনের কাছে ব্যবহার-যোগ্য এবং 
আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। পৃথক বাইক লেন থাকলে পথচারীদের চলাফেরাতেও 
উন্নতি হতে পারে,রাস্তা পার হওয়ার সময় যারা হাঁটছেন তারা যখন গাড়ি 
এবং ট্রাকের সংস্পর্শে আসেন, সেই ক্ষেত্রে সেই সব জায়গায় গাড়ি এবং 
ট্রাকের গতি কমিয়ে এবং দূরত্ব কমিয়ে দিলে তাদের নিরাপদে রাস্তা পার 
হতে সুবিধা হয়। 

অনেক বড়ো রাস্তায় সিটি আলাদা বাইক লেন বানাবে, নিরাপদ সংযোগ 
তৈরি করবে যাতে বাইক-রাইডাররা স্কুলে যেতে, কাজকর্ম করতে, 
কেনাকাটা করতে, বিনোদন এবং আরও অনেক কারণে নির্দিষ্ট গন্তব্যে 
নিরাপদে যেতে পারেন। একটি নির্দিষ্ট রাস্তা বা এলাকার জন্য প্রতিটি 
প্রকল্পে একটি ডিজাইন প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত থাকবে যাতে কমিউনিটির 
সুবিধা-অসুবিধার কথা শোনার সুযোগ থাকে এবং তা ডিজাইনগুলিকে 
বাস্তবায়নে সাহায্য করে৷ 

Cycling Safety Ordinance সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য বা যোগদানের 
জন্য আমাদের মেইলিং তালিকা, দেখুন Cambrigema.gov/cycling-
safe21st Centuryty-ordinance-এদেখুন।
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জাতীয় ইভেন্টগুলি ঐতিহ্যগত জন-নিরাপত্তা এবং আইন-রক্ষায় পুলিশের 
ভূমিকা এবং জরুরি নয় তেমন ঘটনা সংক্রান্ত পরিস্থিতিগুলির জন্য 
বিকল্প জরুরি প্রতিক্রিয়াগুলির প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে কথা-বার্তা বলে 
তা উন্নত করার পরে কেমব্রিজ সিটি কাউন্সিল জন-নিরাপত্তা 
মডেলগুলির একটি পর্যালোচনা শুরু করে৷  
City Manager কেমব্রিজে জন-নিরাপত্তার ভবিষ্যৎ পরীক্ষা করতে 
কাউন্সিলর E. Denise Simmons এবং কাউন্সিলর Marc C. McGovern-এর 
নেতৃত্বে City Manager-এর বিকল্প হিসাবে নতুন করে পাবলিক সেফটি 
টাস্ক ফোর্স প্রতিষ্ঠা করেছেন। টাস্ক ফোর্স অনেক কিছুরই সুপারিশ 
করেছে যার মধ্যে একজন মানসিক স্বাস্থ্য পেশাদার, যারা কল করেন, 
তাদের জন্য 'ট্রিয়াজ' সহ আচরণগত স্বাস্থ্য সঙ্কটের সম্মুখীন হওয়া 
এবং মানসিক স্বাস্থ্যের জরুরি অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন এমন 
ব্যক্তিদের সমর্থন করার জন্য বিকল্প প্রতিক্রিয়াজনিত 
প্রোগ্রামগুলির আশেপাশে নীতি নির্ধারণে সহায়তা করার জন্য ব্যবস্থা 
নেওয়াও রয়েছে।

অনুমোদিত হলে, CSD যথাযথ ব্যবস্থা নিতে Cambridge Alternative 
Response Program-কে সমর্থন করার জন্য  
স্টেকহোল্ডার, কমিউনিটির অংশীদার এবং সদস্যদের জন্য একটি 
ফোরাম প্রোগ্রামের বিবর্তন, প্রোগ্রাম মূল্যায়নের সুযোগ এবং 
কমিউনিটির সদস্যদের একটি প্রতিনিধি গোষ্ঠীর কাছে দায়বদ্ধতার বিষয়ে 
নির্দেশিকা স্থির করতে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করবে। সদস্যতায় 
স্থানীয় কমিউনিটি সংস্থা এবং জন-নিরাপত্তা সংস্থার সদস্যদের 
পাশাপাশি জনসাধারণের সদস্যদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

বিকল্প প্রতিক্রিয়া কভার থেকে অব্যাহত রয়েছেবিনামূল্যে ব্যক্তিগত 
সম্পত্তিতে ইঁদুরের 
উৎপাত 
নিয়ন্ত্রণ করা।

4 বা তার কম সংখ্যক 
ইউনিট রয়েছে এমন আবাসিক ভবনগুলি যাতে এই বিষয়ে 
আরও জানতে পারে এবং 
cambridgema.gov/Rodents-এ সাইন আপ করতে পারে



নতুন Trash Carts শীঘ্রই আসছে
Department of Public Works (DPW) 6-24 জুনের মধ্যে সিটি ট্র্যাশ সংগ্রহ 
করে এমন সব বাড়িতে স্ট্যান্ডার্ড trash carts বিতরণ করবে।  
এগুলি আপনার বর্তমান ট্র্যাশ ব্যারেলগুলিকে বদলে দেবে। 27 জুন, 2022 
তারিখ থেকে, DPW শুধু মাত্র সিটির দেওয়া স্ট্যান্ডার্ড ট্র্যাশ কার্টগুলি 
খালি করবে৷

ট্র্যাশ পিক-আপ 
করার দিন

নতুন কার্ট যে 
দিনের মধ্যে আসছে

যে দিনে পুরানো খালি 
ব্যারেল সংগ্রহ করা হয়েছে

সোমবার বৃহস্পতিবার 6/16 
– শনিবার 6/18

বুধবার 6/22 এবং 
বৃহস্পতিবার 6/23

মঙ্গলবার বৃহস্পতিবার 6/9 
– শনিবার 6/11

বুধবার 6/15 এবং 
বৃহস্পতিবার 6/16

বুধবার বৃহস্পতিবার 6/21                                                                                                          
– শনিবার 6/23

শুক্রবার 6/24 এবং শনিবার 
6/25

বৃহস্পতিবার সোমবার 6/13 
– বুধবার 6/15

শুক্রবার 6/17 এবং শনিবার 
6/18

শুক্রবার সোমবার 6/6 
– বুধবার 6/8

শনিবার 6/11  
এবং সোমবার 6/13

কখন আপনার নতুন কার্ট পাওয়ার আশা করবেন এবং কখন DPW-এর 
পিকআপ এবং পুনর্ব্যবহার করার জন্য আপনার পুরানো খালি ব্যারেল 
(গুলি) কার্বসাইড রাখবেন তা জানতে চার্ট দেখুন।

Standard Trash Cart প্রোগ্রামের লক্ষ্য হলো নিম্নলিখিত উন্নতি করা: 

• ইঁদুরের উৎপাত নিয়ন্ত্রণ করার 
প্রচেষ্টা 

• কর্মীদের নিরাপত্তা বজায় রাখা

• ফুটপাত ব্যবহার করে চলার 
ব্যবস্থা করাত

আরও জানতে Cambridgema.gov/trashদেখুন।

Advanced Life Support পরিষেবাদির 
সম্প্রসারণ করছে
FY23 Cambridge Fire Department (CFD) আটজন দমকল কর্মী নিয়োগ 
করবে কমিউনিটিতে Advanced Life Support,, (ALS) বা প্যারামেডিক 
পরিষেবার প্রসার ঘটাতে। একটি ALS প্রতিক্রিয়া প্রায়ই একজন ব্যক্তিকে 
হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় রেসপন্সিং ইউনিটকে দীর্ঘ সময়ের জন্য 
সন্নিবদ্ধ রাখে। যত্ন নিয়েই ALS সিস্টেমের বিশ্লেষণ প্রকাশিত হয়েছে 
পরিষেবাতে গুরুত্বপূর্ণ 
আগুন নেভানোর 
ইউনিটগুলিকে 
নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত 
না করে আরও কার্যকর 
ডেলিভারি মডেলে 
কর্মসূচি স্ট্রিমলাইন 
করার একটি সুযোগ। 
নতুন পদাধিকারসমূহ CFD 
কে ইস্ট কেমব্রিজ 
ফায়ারহাউসে অতিরিক্ত 
দুই-ব্যক্তির ALS 
স্কোয়াড ইউনিট স্টাফ 
নিয়োগ করার অনুমতি 
দেবে।

Cambridge New Apprenticeship 
Program প্রস্তাব করে
ডিপার্টমেন্ট অফ পাবলিক ওয়ার্কস (DPW) এবং অফিস অফ 
ওয়ার্কফোর্স ডেভেলপমেন্ট (OWD) এক থেকে দুই বছরের বেতনভুক্ত 
শিক্ষানবিশ হতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বাসিন্দাদের চিহ্নিত করতে সহযোগিতা 
করবে। এতে Cambridge-এর বাসিন্দারা উপকৃত হবেন যারা পাবলিক 
ওয়ার্কসকে এন্ট্রি লেভেলের কর্মীদের একটি পাইপলাইন তৈরিতে সহায়তা 
করার সময় কর্মসংস্থানে নানা বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। অংশগ্রহণকারীরা 
কমার্শিয়াল ড্রাইভার্স লাইসেন্স প্রশিক্ষণ এবং হয়েস্ট লাইসেন্স 
প্রশিক্ষণ সহ সমস্ত DPW প্রশিক্ষণ পাওয়ার সুযোগ ব্যবহার করতে 
পারবেন এবং প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞ এবং OWD-এর কেমব্রিজ ওয়ার্কস 
কর্মীদের কাছ থেকে চাকরির সময় পরামর্শও পাবেন৷ অন্যান্য পেশার 
অংশগ্রহণকারীদের য়ারবান ফরেস্ট্রি হেল্পার, ভেহিকল লুব টেক/
ইনভেন্টরি অ্যাসিস্ট্যান্ট, কনস্ট্রাকশন হেল্পার এবং নিকাশি 
রক্ষণাবেক্ষণ সাহায্যকারীর কাজের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।
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Young Adult Diversion Program 
অপরাধমূলক বিচারের বিকল্প প্রস্তাব 
দিয়ে থাকে
Young Adult Diversion program-টি ফৌজদারি বিচারের বিকল্প হিসাবে 
যোগ্য তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে কাজ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। 
ডাইভারশন প্রোগ্রামটি একটি প্রাক-অভিযোগ সমন্বিত মডেলের অধীনে 

কাজ করে এবং হয় 
প্রাক- বা পরবর্তী-
অভিযোগ হতে পারে। 
একজন যুবককে বিচারের 
পরিবর্তে একটি 
স্বতন্ত্রভাবে তৈরি করা 
প্রোগ্রাম সম্পূর্ণ 
করার সুযোগ 
ডাইভারশন দিয়ে থাকে 
এবং এতে শিক্ষামূলক 
প্রোগ্রাম, 
কাউন্সেলিং, কমিউনিটি 
সার্ভিস, আবাসনের সাথে 
কাজ করা, ক্ষমা 
প্রার্থনা করে চিঠি এবং 
পুনরুদ্ধারের মতো শর্ত 
অন্তর্ভুক্ত থাকতে 
পারে।

প্রোগ্রামের লক্ষ্য হলো অন্তর্নিহিত সমস্যাগুলি সমাধান করা 
(যেমন, গৃহহীনতা, মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যা, উপাদানের ব্যবহার) যা 
বিচারযোগ্য অপরাধে ব্যক্তির অবদান রাখতে সহায়ক হতে পারে।

Cambridge Police Department (CPD) 2008 সালে বাস্তবায়িত করা 
জাতীয়ভাবে বিখ্যাত Safety Net Collaborative ব্যবহার করে কিশোরদের 
নিয়ে সফলভাবে কাজ করেছে। amily and Social Justice 
 
Section (FSJS) তরুণ প্রজন্মের প্রাপ্তবয়স্কদের (18-26 বছর বয়সী) সঙ্গে 
তার ডাইভারশন প্রচেষ্টাকে প্রসারিত করতে কাজ করেছে। মিডলসেক্স 
DA-এর অফিস এবং তাদের ইয়াং অ্যাডাল্ট ডাইভারশন প্রোগ্রামের সাথে 
CPD অংশীদারিত্ব করেছে যাতে Cambridge-এ তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের 
ডাইভারশন অ্যাক্সেস করার ক্ষমতা বাড়ানো যায়।

CPD-এর পারিবারিক ও সামাজিক বিচার বিভাগের একটি দল যাতে শপথ নেওয়া 
অফিসার এবং ক্লিনিকাল স্টাফ উভয়ই অন্তর্ভুক্ত থাকে, তারা যোগ্যতা 
নির্ধারণের জন্য এবং ডাইভারশনের খসড়া শর্তাবলী নির্ধারণের জন্য 
DA-এর অফিস থেকে ডাইভারশন টিমের সঙ্গে নিয়মিতভাবে সাক্ষাৎ করে 
থাকে। FY21 সাল থেকে, 21 জন তরুণ প্রাপ্তবয়স্ক এই প্রোগ্রামে 
নথিভুক্ত হয়েছেন। 2021 সালে, ডিপার্টমেন্টের ডাইভারশন করার প্রচেষ্টা 
এবং চালু থাকা অংশীদারিত্বের কারণে, সেফটি নেট কোলাবোরেটিভ গঠন 
করার পর থেকে গ্রেপ্তার হওয়া কেমব্রিজ কিশোরদের সংখ্যা সব চেয়ে 
কম রয়েছে। FY23 সালে, FSJS এবং ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশনস সেকশন 
(CIS) এই অংশীদারিত্বগুলিকে প্রসারিত করতে এবং তরুণ প্রাপ্তবয়স্ক 
অথচ ডাইভারশনের প্রার্থীদের জন্য পরিষেবা এবং সহায়তার জন্য 
আমাদের বিকল্পগুলিকে প্রসারিত করতে এবং বৃদ্ধি করতে থাকবে৷

সিটি থেকে জারি করা 
ট্র্যাশ কার্ট আসছে!
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স্স্পেনীয়

Resumen de esta emisión del boletín informativo CityView

La ciudad de Cambridge está creando un nuevo Community 
Safety Department

• El departamento recibirá llamadas al 911 relacionadas  
con conflictos no violentos y de conducta.

• Esta iniciativa es parte de un nuevo Cambridge Alternative 
Response Program para ayudar a brindar soporte a la 
seguridad de la comunidad.

Cambridge realiza una inversión de $38 millones en viviendas 
económicas en 2022-23

• Estos fondos ayudarán a crear y preservar viviendas 
económicas en Cambridge.

• La ciudad de Cambridge ofrece clases gratuitas, 
asesoramiento y ayuda financiera para propietarios.  

La ciudad creará un programa universal de preescolar 

• La ciudad combinará las opciones existentes de preescolar  
en un conjunto uniforme de regulaciones.

• Los padres contarán con un único punto de acceso para  
la información y la inscripción.

Cambridge creará y mejorará parques, paseos y espacios abiertos

• Este último año abrieron el nuevo Timothy J. Toomey, Jr. Park 
en el East Cambridge y Louis A. DePasquale Universal Design 
Playground en Danehy Park.

• Los dos nuevos carriles de paseo y ciclismo están planificados 
para Alewife y el North Cambridge.

La ciudad colabora con las iniciativas de justicia idiomática

• Esto hace referencia al derecho de comprender y ser comprendido 
en el idioma en el cual la persona se siente más cómoda.

• Un nuevo emplazamiento brindará soporte a los departamentos 
de la ciudad para que la información y los recursos sean  
más accesibles.

Cambridge Cycling Safety Ordinance ayuda a mejorar la seguridad

• La ciudad de Cambridge construirá 25 millas de carriles 
independientes para bicicletas en los próximos 5 años. 

• Estos carriles incluyen divisorios que crean una distancia  
física entre las bicicletas y los automóviles. 

Young Adult Diversion Program ofrece una alternativa a los 
procesos penales

• Los adultos jóvenes que cumplan con los requisitos tienen la 
oportunidad de completar un programa personalizado en lugar 
de un proceso judicial.

• El objetivo de este programa es abordar los problemas adyacentes 
que llevan a la persona a cometer un delito constitutivo. 

Ampliación de los servicios de soporte vital avanzado de la ciudad

• El Departamento de bomberos de Cambridge sumará a 8 
bomberos para ampliar el servicio de soporte vital avanzado 
en el este de Cambridge.

Nuevo programa de aprendizaje de Cambridge

• Los residentes interesados pueden participar en un programa 
pago de aprendizaje de 1 a 2 años. 

• Los participantes serán capacitados para trabajos como 
Ayudante de forestación urbana, Técnico en lubricación de 
automóviles/Asistente de inventario, Ayudante de construcción 
y Ayudante de mantenimiento de alcantarillado.

Nuevos contenedores estándares de residuos llegan en junio 

• Los contenedores estándares se distribuirán de forma gratuita 
a todos los edificios residenciales donde la ciudad recolecta 
residuos.

• Los nuevos contenedores ayudarán a controlar a los roedores 
y ofrecerán más espacio en las aceras.

La ciudad busca la equidad digital para todos los residentes

• Equidad digital significa garantizar que todos los residentes 
tengan acceso a dispositivos, wifi y computadoras.

Otros aspectos destacados de esta emisión de CityView

• Cambridge planta 1000 árboles, establece una especie  
de bosque pequeño en Danehy Park.

• Los programas para aguas pluviales mejoran la calidad  
del agua, reducen las inundaciones y el desborde de las 
alcantarillas.

• Resilient Cambridge Plan para ayudar a la ciudad  
a planificar para el cambio climático.

• Ha comenzado la construcción de Tobin Montessori and Vassal 
Lane Upper Schools.

• El edificio de fundición renovado reabrirá en otoño. Incluirá 
nuevos espacios para las artes escénicas y visuales.

Ver los artículos completos en español en  
Cambridgema.gov/Spanish
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পর্তুগীজ

Destaques nesta edição da Newsletter CityView
A cidade de Cambridge está criando um novo Community 
Safety Department

• O departamento responderá às chamadas 911 de crise 
não violenta e comportamental.

• Esse esforço faz parte de um novo Cambridge Alternative 
Response Program para ajudar a apoiar a segurança da 
comunidade.

Cambridge investindo US$ 38 milhões em moradias 
acessíveis em 2022-23

• Esses fundos ajudarão a criar e preservar moradias 
populares em Cambridge.

• A cidade de Cambridge oferece aulas gratuitas de aquisição 
da casa própria, aconselhamento e ajuda financeira.  

A cidade criará programa universal de pré-escola 

• A cidade combinará as opções pré-escola existentes  
em um conjunto uniforme de padrões.

• Os pais terão um único ponto de acesso para informações 
e matrículas.

Cambridge criará e melhorará parques, caminhos  
e espaços abertos

• O novo Timothy J. Toomey, Jr. Park em East Cambridge  
e Louis A. DePasquale Universal Design Playground no 
Danehy Park abriu no ano passado.

• Dois novos corredores de caminhada e ciclismo estão 
planejados para Alewife e North Cambridge.

Cidade apoia os esforços de justiça linguística

• Isso se refere ao direito de entender e ser entendido no 
idioma em que uma pessoa se sente mais confortável.

• Uma nova posição dará suporte aos departamentos da cidade 
para tornar as informações e os recursos mais acessíveis.

Cambridge Cycling Safety Ordinance ajuda a melhorar  
a segurança

• A cidade de Cambridge construirá 25 milhas de ciclovias 
separadas nos próximos 5 anos. 

• Essas faixas incluem divisores que criam uma distância 
física entre bicicletas e carros. 

Young Adult Diversion Program oferece alternativa  
ao processo criminal

• Os jovens adultos elegíveis têm a oportunidade de concluir 
um programa individualizado em vez de serem processados.

• O objetivo do programa é abordar problemas subjacentes que 
levaram a pessoa a cometer um crime passível de ação judicial. 

Cidade expande Serviços de Suporte Avançado de Vida

• O Ministério de Bombeiros de Cambridge adicionará  
8 bombeiros para expandir a entrega de Suporte  
Avançado de Vida

Novo Programa de Aprendizado de Cambridge

• Os residentes interessados podem participar de um 
programa de aprendizado remunerado de 1 a 2 anos. 

• Os participantes serão treinados para cargos como Auxiliar 
Florestal Urbano, Técnico de Lubrificação de Veículos/
Assistente de Estoque, Auxiliar de Construção e Auxiliar  
de Manutenção de Esgotos.

Novos barris de lixo padrão chegam em junho 

• Barris padrão serão entregues gratuitamente em todos  
os prédios residenciais onde a cidade coleta lixo.

• Novos barris ajudarão a controlar roedores e abrir mais 
espaço nas calçadas.

Cidade se esforça por equidade digital para todos os moradores

• Equidade digital significa garantir que todos os moradores 
tenham acesso a dispositivos, Wi-Fi e computadores.

Outros destaques nesta edição do CityView

• Cambridge planta 1.000 árvores, estabelece nova 
microfloresta no Danehy Park.

• Programas de águas pluviais melhoram a qualidade da 
água, reduzem inundações e transbordamento de esgoto.

• Resilient Cambridge Plan para ajudar a cidade a planejar 
mudanças climáticas.

• A construção das Tobin Montessori and Vassal Lane Upper 
Schools já começou.

• O prédio Foundry reformado reabrirá neste outono. Incluirá 
novos espaços para artes cênicas e visuais.

Veja artigos completos em portuguese em  
Cambridgema.gov/Portuguese

Código  
QR
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Haitian Creole

Pwen Enpòtan nan Kreyòl Ayisyen Bilten Enfòmasyon CityView sa a

Vil Cambridge ap kreyè yon nouvo Community Safety 
Department

• Depatman an pral reponn ak apèl 911 kriz ki pa vyolan ak kriz 
konpòtman yo.

• Efò sa a fèt nan kad nouvo Cambridge Alternative Response 
Program pou edè sipòte sekiritè kominotè a.

Cambridge Ap Envesti $38 Milyon nan Lojman Abòdab an 
2022-23

• Fon sa yo pral edè kreyè ak prezève lojman abòdab nan Cambridge.

• Vil Cambridge ofri klas gratis sou pwopriyetè kay, konsèy ak èd 
finansyè.  

Vil la pral Kreyè yon Pwogram Pre-K Inivèsèl 

• Vil la pral konbinè opsyon Pre-K ki la deja yo pou fè yo tounen yon 
gwoup estanda inifòm.

• Paran yon pral genyen yon sèl pwen aksè pou enfòmasyon ak 
enskripsyon.

Cambridge Pral Kreyè ak Amelyorè Pak, Chemen ak Espas 
Ouvè

• Nouvo Timothy J. Toomey Park nan East Cambridge ak Louis A. 
Depasquale Universal Design Playground nan Danehy Park te ouvri 
anè pase.

• Genyen de koridò pou mache ak monte bekàn ki pral ouvri nan 
Alewife ak North Cambridge.

Vil la Ap Sipòtè Efò Jistis Langaj

• Sa refere ak dwa pou konprann epi pou yo konprann moun nan, nan 
lang ki pi konfòtab pou li a.

• Yon nouvo pozisyon pral bay depatman Vil yo sipò pou rann 
enfòmasyon ak resous pi aksesib.

Cambridge Cycling Safety Ordinance la edè Amelyorè 
Sekirite

• Vil Cambridge pral konstwi 25 mil vwa bisiklèt separè nan pwochen 
5 lanè yo. 

• Vwa sa yo genyen ladan yo separatè k ap kreyè distans fizik anta 
bisiklèt ak machin. 

Young Adult Diversion Program nan Ofri Altènatif ak 
Pwosekisyon Kriminèl

• Jèn adilt yo resevwa opòtinite pou reyalize yon pwogram endividyèl 
olyè yo alè nan pwosekisyon.

• Objektif pwogram sa a sè abòde pwoblèm pwofon ki tè pousè moun 
nan komèt yon zak kondanab. 

Vil la Ap Ogmantè Sèvis Avansè Sistèm Sivi Yo

• Depatman Ponpyè Cambridge pral ajoute 8 ponpyè (depatman) pou 
ogmante sèvis Sistèm Sivi Avansè nan eastern Cambridge.

Nouvo Pwogram Aprantisaj Cambridge

• Rezidan ki enteresè yo ka patisipè nan yon pwogram aprantisaj peyè 
1-2 lane. 

• Patisipan yo pral resevwa fòmasyon nan travay tankou Asistan 
Forestye Iben, Teknisyen Librifikasyon Machin/Asistan Envantè, 
Asistan Konstwiksyon, ak Asistan Antretyen Egou.

Nouvo Estanda Charyo Fatra Ap Rivè an Jen  

• Yo pral livrè gratis charyo estanda bay tout bilding rezidansyèl kotè y 
ap ranmasè fatra nan Vil la.

• Nouvo charyo yo pral edè kontwolè rat ak plis espas twotwa.

Vil la Ap Lite pou Egalite Dijital pou Tout Rezidan yo

• Egalitè dijital vle di asite ke tout rezidan gen aksè ak aparèy, WiFi, 
ak òdinatè.

Lòt Pwen Enpòtan nan Edisyon Bilten Enfòmasyon CityView 
sa a.

• Cambridge plantè 1,000 pyebwa, etabli yon mikwoforè nan Danehy 
Park.

• Pwogram dlo lapli a amelyorè kalitè dlo a, redui inondasyon ak 
ranvèsman egou.

• Resilient Cambridge Plan pou edè plan Vil la pou chanjman klimatik.

• Konstwiksyon Tobin Montessori ak Vassal Lane Upper Schools te 
kòmansè.

• Bilding Modènizè Foundri pral re-ouvri nan otòn sa a. Li pral genyen 
nouvo espas pou prestasyon ak atizay vizyèl.

Gade tout atik yo an Kreyòl Ayisyen sou Cambridgema.gov/
HaitianCreole

Kòd  
QR 
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প্রিসর্ট করা হয়েছে
সাধারণ চিঠি
মার্কিন ডাক

পেইড
Milford, CT
পারমিট #7

সিটি ম্যানেজারের কার্যালয়ের একটি প্রকাশনা হলো Cambridge শহর
795 Massachusetts Avenue • Cambridge, MA 02139
617-349-4300 • Cambridgema.gov

সিটি ম্যানেজার Louis A. DePasquale
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