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পুনর্নির্মাণ বলতে কি 
বোঝায়?
সিটির জনসংখ্যার পরিবর্তনগুলি 
প্রতিফলিত করার জন্য এবং পরবর্তী 
দশকের জন্য সিটির নির্বাচন ব্যবস্থার 
প্রয়োজনীয়তাগুলি অনুমান করার 
জন্য নতুন ওয়ার্ড এবং প্রিন্সক্ট 
সীমানা রেখা আঁকা হয়েছে৷ জনসংখ্যা 
কেমব্রিজের 12.6% বৃদ্ধি পেয়েছে 2010 
এবং 2020 এর মধ্যে, পরিবর্তনগুলি 
কিন্তু শহর জুড়ে সমানভাবে বিতরণ 
করা হয়নি। বোর্ড অফ চূড়ান্ত 
করতে নির্বাচন কমিশনাররা একাধিক 
জনসভা করেছেন পুনরায় আঁকার জন্য 
পুনর্নির্মাণ পরিকল্পনা ভারসাম্য বজায় 
রাখার জন্য সীমানা এলাকাগুলির মধ্যে 
জনসংখ্যা, যেমন রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা 
প্রয়োজনীয়। কেমব্রিজে এখন 1 1টি 
ওয়ার্ড, 33 টি প্রিন্সিক্ট এবং 9টি 
উপ-প্রান্ত রয়েছে৷ এখানে আরও জানুন 
cambridgema.gov/pollinglocations

কি আছে সাব-প্রিসিন্টস?
কেমব্রিজের ভোটিং প্রিন্সিক্টের 
9টিতে, আইনসভা জেলাগুলি ওয়ার্ড এবং 
প্রিন্সেন্টের সাথে সারিবদ্ধ নয় সীমানা, 
যার অর্থ হল একের বেশী কিছু প্রিন্সিক্ট 
জেলার আইনসভা। যে সমস্ত ভোটার 
এই "উপ-সীমান্ত"-এর একটিতে বসবাস 
করেন তাদের একটি পৃথক ভোট তালিকায় 
তালিকাভুক্ত করা হবে এবং রাজ্য 
নির্বাচনের জন্য অন্যান্য ভোটারদের 
চেয়ে আলাদা ব্যালট প্রদান করা হবে। 
সাব-প্রিসিনক্টগুলি "A" অক্ষর দিয়ে 
নির্দেশিত হয় (উদাহরণস্বরূপ, ওয়ার্ড 
1 প্রিসিনক্ট 2A)। এখানে আরও জানুন 
cambridgema.gov/pollinglocations

পুনর্বিন্যাস বলতে কি 
বোঝায়? 
রাজ্য আইনসভা পুনর্বিন্যাস করার 
জন্য দায়ী, যা রাজ্যকে কংগ্রেস, রাজ্য 
সিনেট, রাজ্য প্রতিনিধি এবং গভর্নর 
কাউন্সিলের জন্য জেলাগুলিতে বিভক্ত 
করে। আপনাকে ভোট দেওয়া হবে 
আপনার নতুন জেলার প্রতিনিধিত্ব 2022 
সালের পতনের নির্বাচনের সাথে শুরু 
হচ্ছে। এই প্রক্রিয়া চলাকালীন, শহরের 
কেমব্রিজকে 2 ভাগে ভাগ করা হয়েছিল 
কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্ট, 3 স্টেট সিনেট 
ডিস্ট্রিক্ট, 6 স্টেট রিপ্রেজেন্টেটিভ জেলা 
এবং 2 টি গভর্নর কাউন্সিল জেলাগুলি। 
আপনার জেলা খুঁজে পেতে তথ্যদেখুন 
cambridgema.gov/pollinglocations

ক্যযামব্রিজ েির্বযাচে কমিশে

আপেযার ওয়যার্ড এবং আশনপযাশনর তথ্য এবং ভোটযার 
স্থযাে সহ ভোটযার বিজ্ঞপ্তি কযার্ড 8 ই েভনম্বর সযাধযারণ 
েির্বযাচেনর আগন মনল করযা হবন।

দনখুে www.cambridgema.gov/pollinglocations

Election@cambridgema.gov ইমনল করুে

েির্বযাচে কমিশেন কল করুেতন 617-349-4361

আমার খোঁজ 
েতুে ওয়যার্ড এবং প্রিসিে্ট:

সিটি অফ কেমব্রিজ বোর্ড অফ ইলেকশন কমিশনারস

51 ইনম্যান স্ট্রিট, কেমব্রিজ, এমএ 02139 • ফোন: 617-349-4361
ফ্যাক্স: 617-349-4366 • ইমেল: Election@cambridgema.gov

কমিশেযারগণ:
এথ্রিজ এ কিং
ল্যারি ডব্লিউ ওয়ার্ড
চার্লস জে. মার্কোয়ার্ড
ভিক্টোরিয়া এ হ্যারিস

েির্বযাহী পরিচযালক:
তানিয়া এল. ফোর্ড

সহকযারী পরিচযালক:
লেসলি ওয়াক্সম্যান

আগে থেকে সংরক্ষিত 
STD 

মার্কিন ডাক 
পেড 

ক্যামব্রিজ এমএ 
পারমিট নং 58215

আবাসিক গ্রাহক
কেমব্রিজ, এমএ

বাংলাعربى

中文 পর্তুগিজ

প্রতি 10 বছর পর মার্কিন আদমশুমারি সম্পন্ন হয়, নতুন ওয়ার্ড এবং প্রিন্সেন্ট আমাদের 
জনসংখ্যার পরিবর্তন প্রতিফলিত করার জন্য সীমানা টানা হয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ 
প্রক্রিয়া যা সঞ্চালিত হয়, গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সহ যা অনেক কেমব্রিজ ভোটারদের 
প্রভাবিত করবে। প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে জানতে এবং আপনার নতুন ওয়ার্ড এবং প্রিন্সিক্ট 
খঁুজে পেতে অনুগ্রহ করে এই নির্দেশিকাটি পডু়ন যাতে পরবর্তী সময়ে আপনার ব্যালট দিতে 
কোথায় যেতে হয় তা আপনি জানতে পারেন নির্বাচন আরও তথ্য অনলাইনে 
www.cambridgema.gov/elections-এ উপলব্ধ এবং আমরা নভেম্বর 2022 নির্বাচনের কাছাকাছি 
আসার সাথে সাথে ভোটারদের কাছে পাঠানো হবে।

ওয়ার্ড এবং প্রিসিনক্ট 
পরিবর্তনের নির্দেশিকা

http://cambridgema.gov/pollinglocations
http://cambridgema.gov/pollinglocations
http://cambridgema.gov/pollinglocations
http://www.cambridgema.gov/pollinglocations
mailto:Election@cambridgema.gov
mailto:Election@cambridgema.gov
http://www.cambridgema.gov/elections


ক্যামব্রিজ শহর
ওয়যার্ড এবং পূর্বেির্ধযারিত

েির্দিষ্টভযাবন খুঁজন পনতন 
ভোটনর অবস্থযাে এবং 
পূর্ববর্তী তথ্য পরিদর্শে 
www.cambridgema.gov/
pollinglocations

লনজনে্ড

পূর্ববর্তী সীমানা

উপ-প্রিসিনক্ট সীমানা

222 JACOBS STREET 
সম্মেলন কেন্দ্র

M.I.T. ক্রনসগন অডিটোরিয়যাম
স্ট্রাটন সেন্টারের পিছনে, 70 ম্যাসাচুসেটস অ্যাভিনিউ

M.I.T. ক্রনসগন অডিটোরিয়যাম
স্ট্রাটন সেন্টারের পিছনে, 70 ম্যাসাচুসেটস অ্যাভিনিউ

মিলযার্স রিভযার অ্যযাপযার্টমনে্ট
15 ল্যাম্বার্ট স্ট্রিট, কেমব্রিজ স্ট্রিট প্রবেশদ্বার

ভ্যযালনে্টন শযাখযা লযাইব্রনরি
826 কেমব্রিজ স্ট্রিট, সাইড এন্ট্রান্স চালু

 বার্কশায়ার স্ট্রিট

ট্রুম্যযাে অ্যযযাপযযার্টমেন্ট
25 Eighth Street, Community Room, Thorndike Street 

Entrance

ও'কেনল শযযাখযযা লযযাইব্রেরি
48 Sixth Street, Corner of Thorndike Street, Rear 

Entrance

ও'কেনল শযযাখযযা লযযাইব্রেরি
48 Sixth Street, Corner of Thorndike Street, Rear 

Entrance
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পোলিং-এর স্থযাে 
সিটি হল অ্যযােনক্স
344 ব্রডওয়ে, কনফারেন্স রুম, দ্বিতীয় তলা

সিটি হল অ্যযােনক্স
344 ব্রডওয়ে, কনফারেন্স রুম, দ্বিতীয় তলা

ক্যযামব্রিজ রিে্ডজ এবং ল্যযাটিে স্কুল 
459 ব্রডওয়ে, মিডিয়া ক্যাফেটেরিয়া, কেমব্রিজ স্ট্রিট এন্ট্রান্স

ক্যযামব্রিজ রিে্ডজ এবং ল্যযাটিে স্কুল 
459 ব্রডওয়ে, মিডিয়া ক্যাফেটেরিয়া, কেমব্রিজ স্ট্রিট এন্ট্রান্স

বযাল্ডউইে স্কুল
কমিউনিটি ফ্লোর, 85 অক্সফোর্ড স্ট্রিট, স্ট্রিট এন্ট্রান্স

বযাল্ডউইে স্কুল
কমিউনিটি ফ্লোর, 85 অক্সফোর্ড স্ট্রিট, স্ট্রিট এন্ট্রান্স

বযাল্ডউইে স্কুল
কমিউনিটি ফ্লোর, 85 অক্সফোর্ড স্ট্রিট, স্ট্রিট এন্ট্রান্স

গুে্ড হল
48 কুইন্সি স্ট্রিট, কেমব্রিজ স্ট্রিট এন্ট্রান্স48 ল্যাম্বার্ট 

স্ট্রিট, কেমব্রিজ স্ট্রিট প্রবেশদ্বার

গ্রযাহযাম এবং পযার্কস স্কুল
44 লিনিয়ান স্ট্রিট, খেলার মাঠের প্রবেশদ্বার

ফ্রনে্ডস কনে্দ্র
5 লংফেলো পার্ক, কমিউনিটি রুম

মযার্টিে লুথযার কিং জুেিয়র স্কুল
102 পুটনাম অ্যাভিনিউ, খেলার মাঠ জিম প্রবেশদ্বার

লনক্সিংটে অ্যযাভিেিউ ফযায়যার হযাউস
167 লেক্সিংটন এভিনিউ

ক্যযামব্রিজ জল বিভযাগ
250 টাটকা পুকুর পার্কওয়ে

রযাসনল যুব কনে্দ্র
680 হুরন এভিনিউ, দ্বিতীয় তলা

পিবডি স্কুল জিম
70 রিঞ্জ এভিনিউ, রিয়ার এন্ট্রান্স

পিবডি স্কুল জিম
70 রিঞ্জ এভিনিউ, রিয়ার এন্ট্রান্স

গ্রযাহযাম এবং পযার্কস স্কুল
44 লিনিয়ান স্ট্রিট, খেলার মাঠের প্রবেশদ্বার

ক্যযাডবনরি কমে্স
66 শেরম্যান স্ট্রিট, ক্যাডবেরি রোডের প্যাটিও এন্ট্রান্স

রিজযার্ভযার চযার্চ
170 রিঞ্জ এভিনিউ, রিয়ার এন্ট্রান্স

রিজযার্ভযার চযার্চ
170 রিঞ্জ এভিনিউ, রিয়ার এন্ট্রান্স

রিজযার্ভযার চযার্চ
170 রিঞ্জ এভিনিউ, রিয়ার এন্ট্রান্স

বযার্েস অ্যযাপযার্টমনে্ট
50 লংফেলো পার্ক, কমিউনিটি রুম

50 চযার্চিল এভিেিউ, কমিউেিটি রুম
50 লংফেলো পার্ক, কমিউনিটি রুম

পিসযােি কনে্দ্র
131 ওয়াশিংটন স্ট্রিট

মূসযা যুব কনে্দ্র
243 হার্ভার্ড স্ট্রিট, লোয়ার লেভেল, রেয়ার এন্ট্রান্স

সিটি হল
795 ম্যাসাচুসেটস অ্যাভিনিউ, ড্রাইভওয়ে প্রবেশদ্বার

সিটি হল
795 ম্যাসাচুসেটস অ্যাভিনিউ, ড্রাইভওয়ে প্রবেশদ্বার

মোর্স স্কুল
40 বেন্ট সেন্ট+রিট, প্রধান প্রবেশদ্বার

সনে্ট পিটযারস এপিস্কোপল চযার্চ
838 ম্যাসাচুসেটস এভ, সেলার্স স্ট্রিটে প্রবেশ

সনে্ট পিটযারস এপিস্কোপল চযার্চ
838 ম্যাসাচুসেটস এভ, সেলার্স স্ট্রিটে প্রবেশ

মযার্টিে লুথযার কিং জুেিয়র স্কুল
102 পুটনাম অ্যাভিনিউ, খেলার মাঠ জিম প্রবেশদ্বার

স্যযালভনশে আর্মি হনডকোয়যার্টযার
402 ম্যাসাচুসেটস এভিনিউ

M.I.T. ক্রনসগন অডিটোরিয়যাম
স্ট্রাটন সেন্টারের পিছনে, 70 ম্যাসাচুসেটস অ্যাভিনিউ

মোর্স স্কুল
40 বেন্ট সেন্ট+রিট, প্রধান প্রবেশদ্বার
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