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কমিউনিটি লার্নিং সেন্টার 50 বছর পুর্তি উদয্ াপন
করে করছে কমিউনিটি লার্নিং সেন্টার

সিটির
ম্যানেজারের
মেসেজ
কেমব্রিজে 80টিরও বেশি
পার্ক , খেলার মাঠ এবং
ওপেন স্পেস রয়েছে যা
আমাদের বাসিন্দাদের জন্য
অত্যাবশ্যক, কমিউনিটি সমাবেশ এবং বিন�োদনমূলক
এলাকা হিসাবে কাজ করে।
এই শরৎকালে, তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ওপেন স্পেস প্রোজেক্টের
শেষ উদযাপন করতে কমিউনিটি একত্রিত হয়েছিল।
সেপ্টেম্বরে, ইস্ট কেমব্রিজে নতু ন 2.25 একর টিম�োথি জে.
টু মি, জুনিয়র পার্ক খ�োলা হয়েছে।
অক্টোবরে, এই শহর স্ট্রবেরি হিলের গ্ল্যাকেন ফিল্ড সাইটে
একটি নতু ন সংস্কারকৃত বিন�োদন সুবিধা চালু করেছে
যাতে রয়েছে লিটল লিগ ফিল্ড, ওয়াটারপ্লে সহ একটি
বাচ্চাদের খেলার মাঠ এবং একটি পায়ে হাঁটার পথ যা
বৃহত্তর কেমব্রিজ কমিউনিটিকে উপকৃত করে।

কেমব্রিজ কমিউনিটি লার্নিং সেন্টার (CLC) এই বছর তার
50তম বার্ষিকী উদযাপন করছে। 1971 সালে প্রতিষ্ঠিত
হওয়ার পরে, CLC বিভিন্ন ধরণের বিনামূল্যের ক্লাস এবং
প্রোগ্রাম অফার করে থাকে যা প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থীদের
জীবনযাত্রার পরিবর্তন করতে এবং শিক্ষা, দক্ষতার বিকাশ
এবং কমিউনিটির নানা কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের
বিকাশ ও উন্নতির সম্ভাবনা উপলব্ধি করতে সহায়তা করে।
বিগত পাঁচ দশকে, CLC বেশ কয়েক হাজার প্রাপ্তবয়স্ক
শিক্ষার্থীকে সহায়তা করেছে, যার মধ্যে স্থানীয় বসবাসকারী
যারা কেমব্রিজে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং বড়�ো হয়ে উঠেছেন,
যারা অন্যান্য দেশ থেকে কেমব্রিজে চলে এসেছেন,
এবং শরণার্থীরা যারা শহরে স্থানান্তরিত হয়েছেন এমন
সকলেই রয়েছেন।

"কেমব্রিজ কমিউনিটিতে 50 বছরের পরিষেবা উদযাপন
করতে পেরে আমরা খুব গর্বিত," কমিউনিটি লার্নিং সেন্টারের
পরিচালক মারিয়া এটাই কেফালিন�োউ বললেন। “বেশ
কিছু বছর ধরে, বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ডের এবং সংস্কৃতির অনেক
মানুষ আমাদের কাছে এসেছেন য�োগায�োগ করেছেন এবং
আমাদের প্রোগ্রামগুলিতে নিয়�োজিত হয়েছেন, কিন্তু সকলের
প্রতি

এবং নভেম্বরে, কেমব্রিজে প্রথম ইউনিভার্সাল ডিজাইন
(UD) প্লেগ্রাউন্ড তৈরি আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে।
ড্যানেহি পার্কে র এই নতু ন 30,000 বর্গফু ট খেলার মাঠটি
কমনওয়েলথের সবচেয়ে বড়�ো এবং প্রতিটি ফিচারে
UD নীতিগুলি মেনে চলা হয়েছে – শারীরিক আক্সেসিসিবিলিটির সীমাবদ্ধতার বাইরে গিয়ে এবং এমন একটি
পরিবেশ তৈরি করা যা শারীরিক সক্ষমতা নির্বিশেষে
সকল মানুষের জন্য স্বাগত জানায় এবং ব্যবহারয�োগ্য,
এছাড়াও সংবেদনশীল, জ্ঞানীয়, এবং মানসিক ক্ষমতার
বিভিন্নতার ব্যাপারে বিশেষ মন�োয�োগ দেওয়া হয়েছে।
আমি এই নতু ন খেলার মাঠটি তৈরি হওয়ার জন্য অত্যন্ত
গর্বিত এবং যেভাবে এটি ইনক্লুসিভিটির প্রতি সিটির
প্রতিশ্রুতিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যায় যখন আমরা বিল্ট
স্পেসগুলির সম্পর্কে আমরা কিভাবে চিন্তা করি তা আবার
কল্পনা করি।
এই তিনটি সুন্দর এবং উদ্ভাবনী নতু ন খ�োলা জায়গা
ছাড়াও, প�োর্টে র সেন্নট পার্কে র সংস্কার এবং পূর্ব কেমব্রিজে
দুটি অতিরিক্ত ওপেন স্পেস সহ দুটি অতিরিক্ত প্রকল্পের
কাজও চলছে।
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রিসিলিয়েন্ট
কেমব্রিজ প্ল্যান
3 নং পাতা

শীতের আবহাওয়ার ম�োকাবিলার
নানা উপায় এবং
রিমাইন্ডার
4-5 নং পাতা

সিটি
এই বসন্তে ট্র্যাশ কার্ট
র�োল আউট করার
কাজটি স্ট্যান্ডার্ডাইজেড করবে
6 নং পাতা

CityView النقاط البارزة يف هذا اإلصدار من نرشة
مجان يَّ ة للمتع لِّمنيকরা
يق دِّم مركز تعليم املجتمع دورات
হাইলাইট
:البالغني ستجد كذلك يف هذا اإلصدار
এই সমস্যা থেকে
অনুবাদিত করা হয়েছে
التغي ريات املناخية
لدى مدينة كامربيدج خطة ملكافحة
একাধিক
ভাষায়।
9-15 নং পাতা

•ستساعد تحسينات مرفأ الحي عىل معالجة مشاكل الفيضانات وتحسني الشوارع

، دورات مهارات الحاسوب، دورات املواطنة،•وتشمل دورات اللغة اإلنجليزية

واألرصفة

 من عىل2022  مارس30 •أعد تجديد ترصيح مواقف السيارات للمقيمني قبل
Cambridgema.gov/rpp
•تق دِّم وحدة مكافحة الح رائق البحرية يف كامربيدج استجاب ًة باملياه يف حاالت

.وغريها

.•هذا املكان آمن ويرحب بالناس من جميع الخلفيات والثقافات

 واملساعدة يف املهام، وموارد التوظيف،•ميكن للمشاركني الحصول عىل رعاية الطفل

.املنزلية

الطوارئ

•تحسينات سالمة جديدة يف حي ماستشوستس مبا يف ذلك طرق الدراجات املنفصلة

 أضف يف نهاية كل صفحة السطر املوجود باألسفل باللغة امل رادة:التعليامت املوجهة لرشكة الرتجمة
: اقرأ باألسفل.عىل أن يكون ال رابط باللغة اإلنجليزية

Cambridgema.gov/CVArabic عرض املقال الكامل باللغة العربية عىل

 وارتفاع، وسقوط الثلج،•تأيت مخاطر التغي ريات املناخية من ارتفاع درجة الح رارة
.منسوب مياه البح ر

نصائح وتذك ريات بالطقس يف فصل الشتاء

.•عىل أصحاب األمالك جرف الثلوج وإزالة الجليد من جوانب الطريق

 ستجد آخر التحديثات متاحة،•عندما تعلن املدينة حالة الطوارئ بسبب الجليد
Cambridgema.gov/snow عىل اإلنرتنت من مركز كامربيدج للثلوج عىل

ستوزع املدينة صناديق قاممة مجانية جديدة بعجالت عىل
املباين السكنية هذا الربيع

•سيتم تقديم الصناديق إىل املباين السكنية التي تحصل اآلن عىل خدمات استيفاء
.األرصفة من املدينة

•ال متأل حاويات القاممة بأكرث من الالزم وال تلق ببواقي الطعام يف صناديق
Cambridgema.  ميكنك طلب حاوية مخلفات وصندوق قاممة مجانًا من عىل.املخلفات
.gov/compost

50 বছর পুর্তি উদযাপন করছে কমিউনিটি লার্নিং সেন্টারপ্রচ্ছদ থেকে অব্যাহত রয়েছে

আমাদের শিক্ষক, উপদেষ্টা এবং স্বেচ্ছাসেবকদের মন�োয�োগ এবং ডেডিকেশন কিন্তু
একইভাবে অপরিবর্তিত রয়ে গিয়েছে।
আমরা ক্লাসরুমের বাইরেও আমাদের শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও জানতে চেষ্টা করি এবং
নিশ্চিত করি যে তাদের নিজেদের এবং তাদের পরিবারেরও সাপ�োর্ট পায় কেমব্রিজে উন্নতি
করতে এবং আমাদের কমিউনিটির সক্রিয় সদস্য হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সব রকমের
সমর্থন রয়েছে।”
CLC 1971 সালে একটি ছ�োট প্রতিবেশী সংস্থা হিসাবে কাজ শুরু হয়েছিল যা
কেমব্রিজের বাসিন্দাদের প্রাপ্তবয়স্কদের প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য সব ব্যবস্থা
করার দায়িত্ব নিয়েছে। 1981 সালে, এটি সিটি-এর ডিপার্টমেন্ট অফ হিউম্যান সার্ভিস
প্রোগ্রামস (DHSP) এর অন্যতম একটি বিভাগে পরিণত হয়। আজ, CLC-তে 23
জন পূর্ণ -সময়ের কর্মী সদস্য, 41 জন পার্টটাইম কর্মী সদস্য এবং 90 জন স্বেচ্ছাসেবক
রয়েছেন যাঁরা প্রায় 60টিরও বেশি ক্লাস এবং প্রোগ্রাম অফার করে থাকেন। CLC, উত্তর
কেমব্রিজে 286 রিঞ্জ অ্যাভিনিউ-তে একটি অতিরিক্ত সাইট সহ, সেন্ট্রাল স্কোয়ারের 5
ওয়েস্টার্ন অ্যাভিনিউ-তে অবস্থিত।
CLC প্রাথমিক সাক্ষরতা পর্যায় থেকে অ্যাডভান্সড ইংলিশ পর্যন্ত স্পিকার্স অফ আদার
ল্যাঙ্গুয়েজ (ESOL) ক�োর্সের জন্য ইংরেজির ছয়টি লেভেলের ইংরেজি শিক্ষাদান
অফার করে। এর পরিচালিত অ্যাডাল্ট বেসিক এডু কেশন প্রোগ্রাম ছাত্রদের উচ্চ
বিদ্যালয়ের সমান ডিপ্লোমা (HiSET বা GED) শিক্ষা অর্জনের জন্য প্রস্তুত করে।
CLC শিক্ষার্থীরা কলেজ লেভেলের ক�োর্সের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারে এবং বাঙ্কার হিল
কমিউনিটি কলেজ-এ ব্রিজ টু কলেজ প্রোগ্রাম-এর মাধ্যমে কলেজ ক্রেডিট অর্জন করতে
পারে। সার্টি ফাইড নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট (CNA) প্রোগ্রাম এবং ইনফরমেশন টেকন�োলজি
ক্যারিয়ার ট্রেনিং প্রোগ্রাম (যা Just-A-Start-এর সহয�োগিতায় অফার করা হয়) সহ
চাকরির প্রশিক্ষণজনিত প্রোগ্রামগুলি প্রতিয�োগিতামূলক চাকরির বাজারে স্বতন্ত্র স্থান
তৈরির সাফল্যের জন্য প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থীদের দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা দিয়ে সহায়তা
করে। এছাড়াও, CLC স্নাতকদের শিক্ষা চালিয়ে যাওয়ার জন্য ফ্রেন্ডস অফ দ্য CLC
নামক লাভহীন সংস্থার দ্বারা স্কলারশিপ দেওয়া হয়।
"কমিউনিটি লার্নিং সেন্টার সম্পর্কে কথা না বললে কেমব্রিজে আমার জীবনযাত্রা সম্পর্কে
কথা বলা অসম্ভব," CLC-এর ESOL প্রোগ্রামের 2021 গ্রাজুয়েট, লারা রেঞ্জেল এটাই
ব্যাখ্যা করেছেন। "যখন আমি আমার স্বামীর সাথে ব্রাজিল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে
আসি... আমি এমন জায়গায় থাকতে ভয় পেয়েছিলাম যেখানে আমার পক্ষে সহজে
য�োগায�োগ করতে পারা সম্ভব নয়। যখন আমি CLC-তে শিক্ষা নিতে শুরু করি তখন
থেকেই আমার জীবন বদলে গেছে।
আমি সেখানে নিরাপদ ব�োধ করেছি, এবং শিক্ষকরা আমাদের যে ক�োন�ো জিজ্ঞাসা বা
প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য সেখানে সর্বদা প্রস্তুত আছেন। CLC শুধু মাত্র শিক্ষার্থীদের
ইংরেজি শিখতে বা চাকরি খুঁজে পেতে সাহায্য করে না। তারা আমাদের জীবিকা
বিকাশেও সহায়তা করে।"
DHSP-এর অংশ হিসাবে, CLC শিক্ষার্থীরা সিটি এবং অন্যান্য কমিউনিটি সংস্থার
মাধ্যমে উপলভ্য চাইল্ড কেয়ার, আবাসন এবং কর্মসংস্থানের সংস্থানগুলির ব্যবহার করতে
পারে। CLC ভিত্তিক কমিউনিটি এনগেজমেন্ট টিম (CET), সাহায্যের জন্য অনুন্নত
কেমব্রিজ পরিবারগুলির কাছে প�ৌঁছায় এবং তাদের নানা রকম কমিউনিটি ইভেন্ট এবং
সংস্থানগুলির সহায়তা ও সুবিধা পেতে সংযুক্ত করে, কমিউনিটির নেতাদের নেতৃত্বদানের

সিটিজেনশিপ ক্লাসের গ্র্যাজুয়েশনের ছবি প্রাক-COVID-19 মহামারীতে তোলা হয়েছে

জন্য তৈরি করে এবং আমাদের বিভিন্ন কমিউনিটির সদস্যদের সাথে আরও কার্যকরভাবে
কাজ করার জন্য এজেন্সিগুলিকে নানা রকমভাবে সহায়তা করে৷ CET-এ আমেরিকায়
জন্মগ্রহণকারী কৃ ষ্ণাঙ্গ, বাংলাদেশী, ইথিওপিয়ান, হাইতিয়ান, স্প্যানিশ এবং আরবিভাষী কমিউনিটির আউটরিচ ওয়ার্কার-রা অন্তর্ভু ক্ত রয়েছে, যারা নিশ্চিত করে যে এই
কমিউনিটিগুলি যাতে কেমব্রিজ জুড়ে পরিষেবা এবং সংস্থানগুলিতে অ্যাক্সেস পেতে পারে।
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সিটি ম্যানেজারের বার্তা প্রচ্ছদ থেকে অব্যাহত রয়েছে

ফ্রেশ পন্ড গল্ফ ক�োর্স অন্তর্ভু ক্ত না করে, বাসিন্দাদের এবং দর্শনার্থীদের উপভ�োগ
করার জন্য কেমব্রিজে প্রায় 265 একর শহরের মালিকানাধীন জনসাধারণের
ব্যবহারের জন্য ওপেন স্পেস রয়েছে। এটা ত�ো জানাই আছে যে আমাদের শহর
দেশের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ শহরগুলির মধ্যে একটি, তাই খ�োলা জায়গার
চাহিদাও বেশি। 2020 সালের শেষের দিকে যখন শহরের মধ্যে প্রায় চার একর
খ�োলা জায়গা কেনার বিরল সুয�োগ দেখা দেয়, তখন সিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং
সিটি কাউন্সিল $18.5 মিলিয়ন অর্থের বিনিময়ে সাইটটিকে বাকিংহাম ব্রাউন
অ্যান্ড নিক�োলস থেকে সুরক্ষিত করতে দ্রুত কাজ করে। এই সম্পত্তি - টবিন
স্কু ল কমপ্লেক্স থেকে অল্প দূরত্বে - ওয়াটার ট্রিটমেন্ট ফেসিলিটি এবং কিংসলে
পার্ক থেকে ফ্রেশ পন্ড পার্ক ওয়ে অবধি জুড়ে অবস্থিত রয়েছে। যেহেতু আমরা
দায়িত্ব নিয়ে শহরের আর্থিক বিষয়গুলি পরিচালনা করতে থাকি, তাই আমরা
এই ধরণের ক্রয় করার অবস্থানে ছিলাম কারণ আমরা উচ্চ-মানের ওপেন স্পেস
প্রকল্পগুলিতে অতিরিক্ত উল্লেখয�োগ্য বিনিয়োগ চালিয়ে যাচ্ছি যা আমাদের
বাসিন্দাদের পরবর্তী প্রজন্মকে সরাসরি উপকৃত করবে।
আমাদের ওপেন স্পেসগুলির বিকাশের সাথে সাথে, এই শহর নিশ্চিত করতে
চায় যে পরিবর্তনগুলি আমাদের সম্প্রদায়ের মূল্যব�োধকে প্রতিফলিত করে এবং
একটি ওপেন স্পেস প্ল্যানিং প্রসেসপ্রতিষ্ঠা করেছে যার কাজ বর্তমানে চলছে।
এটি পার্ক এবং ওপেন স্পেস সম্পর্কিত ভবিষ্যত কাজের নির্দেশনা দেবে এবং
আমি এই সমাল�োচনামূলক কমিউনিটি প্ল্যানিং প্রসেস আপনাকে নিয়�োজিত
হওয়ার জন্য উৎসাহিত করব। এই পদ্ধতি সম্পর্কে আপনি আরও জানতে পারেন
Cambridgema.gov/openspacesurveyএখানে।
বরাবরের মত�ো, আমার অফিসে 617-349-4300 নম্বরে কল করে অথবা
citymanager@cambridgema.gov-এ আমাকে ইমেল করে আমাকে
আপনার ফিডব্যাক বা ধারণা পাঠাতে, আপনাকে স্বাগত জানাই।

CLC-এর 18 থেকে 80 বছর পর্যন্ত বয়সী সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষা ও কেরিয়ারের
পরামর্শ, পারিবারিক সাক্ষরতা, সিনিয়রদের জন্য ক্লাস, বিনামূল্যে শিক্ষাদান, কম্পিউটার
ক্লাস, চাকরির প্রশিক্ষণ ওয়ার্কশপ, নেতৃত্বের সুয�োগ এবং স্থানীয় সংস্থার রেফারেল সহ
বিভিন্ন ধরনের সহায়তা এবং পরিষেবার অ্যাক্সেস রয়েছে। CLC শিক্ষার্থীরাও নাগরিকত্ব
ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে পারে, যা শিক্ষার্থীদের US সিটিজেনশিপ পরীক্ষা দেওয়ার জন্য
প্রস্তুত করে। 2000 সাল থেকে, 200 জনেরও বেশি CLC শিক্ষার্থী মার্কিন নাগরিক
হয়েছেন।
"কেমব্রিজ হল�ো এক ধরনের সাদর অভ্যর্থনাকারী এবং বৈচিত্র্যময় কমিউনিটি, এবং
কমিউনিটি লার্নিং সেন্টার আমাদের শহরে এই মূল্যব�োধগুলিকে বজায় রাখতে এক
ম�ৌলিক ভূ মিকা পালন করে," সিটি ম্যানেজার লুই এ. ডিপাসকু য়েল বললেন। “আমি
CLC স্টাফ, শিক্ষক এবং স্বেচ্ছাসেবকদের প্রচণ্ড ডেডিকেশনের প্রশংসা করি। যে
প্রোগ্রামগুলি CLC অফার করে এবং এর কাজকর্ম যা শিক্ষার্থীদের উপর আজীবন প্রভাব
ফেলে তা কেমব্রিজকে বসবাস করতে এবং কাজ করার জন্য আরও স্পন্দনশীল ও প্রাণবন্ত
জায়গা হিসাবে গড়ে ত�োলে।”
বিগত পাঁচ দশক ধরে, CLC সব সংস্কৃতি এবং পারিপার্শ্বি ক অবস্থার ল�োকজনের জন্য
একটি নিরাপদ এবং স্বাগত জানান�োর জায়গা হিসেবে রয়ে গেছে। ক�োভিড-19 মহামারী
চলাকালীন অভূ তপূর্ব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলে, CLC কর্মীরা এবং স্বেচ্ছাসেবকরা
ক�োয়ারেন্টাইনের সময় শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার জন্য পরিস্থিতির সঙ্গে দ্রুত
মানিয়ে নেয়। শিক্ষার্থীদের ভার্চুয়াল শিক্ষায় অভ্যস্ত করতে এবং তাদের শিক্ষক এবং
সহপাঠীদের সাথে সংযুক্ত থাকতে সাহায্য করার পাশাপাশি, CLC তাদের শিক্ষাদান
চালিয়ে যাওয়ার জন্য কেমব্রিজ পাবলিক লাইব্রেরি সহ, Chromebooks, হটস্পট
এবং ওয়েবক্যামগুলিকে নিরাপদে ও বিঘ্নহীনভাবে কাজ করার উপয�োগী করে তু লতে
লাগাতার সম্প্রদায়ের কমিউনিটির অংশীদার পার্টনারদের সাথে কাজ করেছে।
কমিউনিটি লার্নিং সেন্টার সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য, Cambridgema.gov/CLC
দেখুন.

রেসিলিয়েন্ট কেমব্রিজ প্ল্যান
জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁ কি কমাবার নির্দেশিকা
হিসাবে কাজ করে
জুলাই মাসে, শহর কর্তৃ পক্ষ রেসিলিয়েন্ট কেমব্রিজ প্ল্যান প্রকাশ করে, যা জলবায়ু
পরিবর্তনের ঝুঁ কি কমাতে এবং এড়ান�ো যায় না এমন প্রভাবগুলির জন্য কমিউনিটিকে
প্রস্তুত করতে সাহায্য করার জন্য র�োডম্যাপ হিসাবে কাজ করে। পরিকল্পনাটি 2030
এবং 2070 সালের দিকে লক্ষ্য করে, ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা, ক্রমবর্ধমান বৃষ্টিপাত এবং
সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির মত�ো জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁ কির বিষয়ে ফ�োকাস করে।
রেসিলিয়েন্স প্ল্যানিং একটি কমিউনিটি প্রসেস থেকে তৈরি হয়েছে যা জলবায়ু
পরিবর্তনের ক্ষতিকর দিক ও দুর্বলতাগুলি মূল্যায়ন করেই শুরু হয়েছিল, " ক্লাইমেট
স্ট্রেস টেস্ট" করে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে আমরা যদি ক্রমেই জল স্তর এবং তাপমাত্রা
আরও বাড়তে দেখি এবং এর বিরুদ্ধে ক�োনও পদক্ষেপ না করি তবে ভ�ৌত অবস্থায়
এবং সামাজিকভাবে কেমব্রিজের কী পরিণতি হবে৷ কেমব্রিজের কাছে এরকম জলবায়ু
পরিবর্তনের অর্থ কী এবং কী ধরনের ক�ৌশল কার্যকর, সম্ভাব্য এবং ন্যায়সঙ্গত হতে পারে
তা ব�োঝার জন্য এখানকার বাসিন্দা, ব্যবসা-সংস্থা, প্রতিষ্ঠান এবং কমিউনিটি সংস্থাগুলি
জনসভা, ওয়ার্কশপ, ফ�োকাস গ্রুপ এবং সমীক্ষা ইত্যাদি নানা কাজে নিযুক্ত ছিল।
রেসিলিয়েন্ট কেমব্রিজ প্ল্যান এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে যে কেমব্রিজ
অতীতে অভ্যস্ত জলবায়ুর জন্য সহনশীল অবস্থায় আছে এবং এটিকে অবশ্যই ভবিষ্যতের
পরিবর্তনশীল জলবায়ুর সঙ্গে মাপ করে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। পরিকল্পনা্তে
থাকা 34টি ক�ৌশলের লক্ষ্য হল চারটি শ্রেণীর কাজকর্ম করেই এই শহরের ভ�ৌত
অবস্থার ও সামাজিক অবস্থার রেজিলিয়েন্স বৃদ্ধি করা: কাছাকাছি থেকে সকলের মধ্যে
প্রতিবেশীমন�োভাবাপন্নতা, আরও উন্নত প্রযুক্তি সহ বাড়িঘর, শক্তিশালী পরিকাঠাম�ো,
এবং সবুজ শহর বানান�ো ও রক্ষা করাই একমাত্র উপায়। এবং এখানে কমিউনিটির সমস্ত
অংশের জন্য ভূ মিকা রয়েছে - বাসিন্দারা, সব রকমের প্রতিষ্ঠান, দেশের সরকার এবং
ব্যবসায়িক সংস্থা। সফল হওয়ার জন্য, সবাইকে এই কাজের অংশ হয়ে উঠতে হবে এবং
সহয�োগিতা করতে হবে।
বেশি করে গাছপালা লাগিয়ে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়াতে বাগান তৈরি, সবুজ ছাদ, আর�ো
পার্ক এলাকা বাড়ান�ো, গাছ আর�ো বেশি করে লাগিয়ে, গাছের ছায়ার সম্প্রসারণ,
এবং হালকা রঙের ছাদ ও রাস্তা তৈরি করে স�ৌরশক্তির প্রতিফলন বৃদ্ধি করার মত�ো
পরিকল্পনাগুলি একে একে বাস্তবায়িত করে চরম তাপের প্রভাবজনিত ঝুঁ কি কমান�ো যেতে
পারে। ভূ গর্ভস্থ স্টর্মওয়াটার স্টোরেজ ট্যাঙ্ক, ব্লু রুফ ও গ্রিন রুফ বাড়িয়ে (অর্থাৎ, ছাদে
অস্থায়ীভাবে জল সঞ্চয় করে, ) এবং রেইন গার্ডেনের মত�ো সবুজ পরিকাঠাম�ো দিয়ে
আরও তীব্র বৃষ্টিপাত ও ফলতঃ প্রবল বন্যার ঝুঁ কি কমান�ো যেতে পারে। উচ্চতর সমুদ্রপৃষ্ঠে
বয়ে আনা ঝ�োড়�ো ঢেউ ও ঝড়কে জায়গায় জায়গায় আঞ্চলিক বাধা সৃষ্টি করে অনেকটা
পরিমাণেই অবরুদ্ধ করা যেতে পারে। এই সমস্ত ব্যবস্থা নিয়ে ঝুঁ কিগুলি অনেকটা কমান�ো
গেলেও, সেগুলি সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা যায় না, তাই প্রতির�োধ করা যায় না এমন
প্রভাবগুলির জন্য প্রস্তুত থাকার জন্যও আলাদা পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।
রেসিলিয়েন্ট কেমব্রিজ পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় করে তৈরি করা হয়েছে
আরবান ফরেস্ট মাস্টার প্ল্যান, এনভিশন কেমব্রিজ শহরব্যাপী পরিকল্পনা,
নেট জির�ো অ্যাকশন প্ল্যান, এবং কমিউনিটি হেলথ ইমপ্রুভমেন্ট প্ল্যান। ক্লাইমেট
রেজিলিয়েন্স বজায় রাখার জন্য অনেক ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যে বা
লাগাতার কাজ চলছে। আরবান ফরেস্ট মাস্টার প্ল্যান সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তিতে
বৃক্ষ র�োপণ ও পরিচর্যা ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করেছে। বন্দর পরিকাঠাম�ো প্রকল্প সহ বেশ

কয়েকটি ভূ গর্ভস্থ স্টর্মওয়াটার ট্যাঙ্ক প্রকল্প,
পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের দ্বারা বাস্তবায়িত করা হচ্ছে। ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স
জ�োনিং টাস্ক ফ�োর্স জ�োনিং-এ বন্যা এবং তাপের প্রয়োজনীয়তা ক�োডিফাই করার জন্য
সুপারিশ জারি করবে। নতু ন উন্নয়ন প্রকল্প, যেমন ফিঞ্চ কেমব্রিজ আবাসন প্রকল্প, 2070
সালের বন্যার উচ্চতা রুখতে পারে এইভাবেই নকশা করা হয়েছে। 2008 সাল থেকে
রুফটপ রিফ্লেক্টন্স ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে,
যা কেমব্রিজ আরবান হিট ড্যাশব�োর্ড , Cambridgema.gov/urbanheatdashboard-এ
দেখান�ো হয়েছে। এবং জনস্বাস্থ্য বিভাগের কেমব্রিজ কমিউনিটি কর্পস, COVID-19 মহামারী
চলাকালীন গঠিত হয়েছে, এবং এর প্রচেষ্টা ক্রমেই স্থিতিস্থাপকতার দিকে ম�োড় নিচ্ছে। কেমব্রিজ
আমাদের প্রতিবেশী শহর এবং রাজ্যের সাথে তিনটি আঞ্চলিক জলবায়ু পরিবর্তন সহয�োগিতাতেও
অংশগ্রহণ করে।
একটি সংক্ষিপ্ত রিপ�োর্টে র টাইটেল রেসিলিয়েন্ট সিটি রেসিলিয়েন্ট পিপল শির�োনামের, এই ধরনের
পরিকল্পনার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স টু লকিট, যার মধ্যে নানা
ধরনের সুপারিশ এবং রিস�োর্স রয়েছেবা উপায়ের কথা বলা রয়েছে, এছাড়াও এটি ভাড়াটে, বাড়ির
মালিক, ছ�োট ব্যবসা এবং বড়�ো প্রতিষ্ঠানের জন্য তৈরি করা হয়েছে।

নানা রেসিলিয়েন্ট পরিকল্পনা এবং কেমব্রিজ শহরকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে
আরও রেসিলিয়েন্ট করে তু লতে সাহায্য করার জন্য কীভাবে অংশগ্রহণ করা যায়
সে সম্পর্কে ক্যানটাব্রিজিয়ানদের আরও বেশি জানতে ও বুঝতে উৎসাহিত করা হয়
Cambridgema.gov/resilientcambridge-এ।

বন্যা সমস্যা, রাস্তা এবং ফুটপাথ এবং ওপেন স্পেসগুলি মোকাবিলায় বন্দরের উন্নতিকল্প
আরও ঘন ঘন, সংক্ষিপ্ত, খুব তীব্র ঝড়-জলজনিত দুর্যোগপূর্ণ ঘটনার কারণে বন্দরের আশেপাশের এলাকা বন্যায় ভেসে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট ঝুঁ কিপূর্ণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে
শহরের মূল্যায়নে দেখা গেছে যে বন্যার ঝুঁ কি বাড়ছে। বন্দর পরিকাঠাম�ো উন্নয়ন প্রকল্পের দ্বিতীয় ধাপের বাস্তবায়ন, বর্তমানে চলছে,
আশেপাশে বৃষ্টি ও ঝড়ের পরে জল বেড়ে গিয়ে বন্যা এবং সেই সঙ্গে নর্দমা দিয়ে অতিরিক্ত জল বাইরে বের করার ব্যাকআপ বন্যার ফ্রিক�োয়েন্সি এবং তীব্রতা হ্রাস করবে এবং রাস্তা,
ফু টপাথ, ছায়াদানকারী গাছ, সবুজায়ন এবং খ�োলা জায়গা সহ আশেপাশের ভূ পৃষ্ঠের পরিকাঠাম�োকে উন্নততর করবে।
বিশপ অ্যালেন ড্রাইভের কাছে পার্ক িং লট 6 (PL6)-এ একটি ভূ গর্ভস্থ স্টর্মওয়াটার ট্যাঙ্ক নির্মাণের1ম পর্বতে এটা করার কথা রয়েছে। ট্যাঙ্কটি চালু হয়েছে
মে-এ 2021 এবং 2021 সালের গ্রীষ্মের ঘন ঘন বৃষ্টিপাতের সময় বন্দরে বন্যার সম্ভাবনা ও তীব্রতা কমিয়ে তাৎক্ষণিক সুবিধা করে দিয়েছে। ট্যাঙ্ক এবং পাম্প স্টেশন প্রায় 400,000
গ্যালন ঝড়ের জল সঞ্চয় করে এবং 2 জুলাই, 2021 তারিখে বৃষ্টিপাতের সময় প্রতি মিনিটে 6,000 গ্যালন পরিমাণেরও বেশি হারে জল পাম্প করা হয়েছিল। ঝড়ের জলের প্রভাবে
জল ভর্তি করার কারণে তৈরি ট্যাঙ্কগুলি ইনস্টল করার আগে, এই জুলাইয়ের ঝড়জল দুর্যোগ হলেই তা আশেপাশে বন্যার উল্লেখয�োগ্য কারণ হয়ে উঠত।
2য় পর্বের অধীনে, বন্দরের মধ্যে অতিরিক্ত ভূ গর্ভস্থ ঝড়ের জল এবং সিউয়েজ স্টোরেজ নির্মাণ করা হবে। 2য় পর্বে প্রকল্প এলাকার মধ্যে বিদ্যমান ভূ গর্ভস্থ ইউটিলিটি, এবং রাস্তা,
ফু টপাথ এবং অন্যান্য পাবলিক ওপেন স্পেসগুলির উন্নতিকরণও অন্তর্ভু ক্ত রয়েছে।
এই প্রকল্পের অংশ হিসাবে শহরটিতে আরও প্রচু র গাছ লাগিয়ে গাছের ছায়া বাড়ান�ো এবং বন্দরে পায়ে চলা পথ-এলাকা কমাতেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে
আমাদের গ্রীষ্মকাল আরও গরম হয়ে উঠছে। এমনিতে গাছ থাকলে তা "অনুভূত হওয়া" তাপমাত্রা কমাতে, বাড়ির শীতল করার খরচ কমাতে এবং বাতাসের ক�োয়ালিটি উন্নত করতে
সাহায্য করে।
প্রকল্পের বিষয়ে শহরের কর্তৃ পক্ষকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য আশেপাশের বাসিন্দাদের সমন্বয়ে একটি ওয়ার্ক িং গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে এবং এই উন্নতিগুলি সম্পর্কে আশেপাশের থেকে
ইনপুট পাওয়ার জন্য তা আউটরিচ করার প্রচেষ্টা চলছে। প্রকল্প সম্পর্কে তথ্যের জন্য এবং আপনি কিভাবে এতে জড়িত ও নিয়�োজিত হতে পারেন, তা জানতে Cambridgema.gov/
theport দেখুন।.
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শীতকালীন আবহাওয়ার ম�োকাবিলার নানা উপায় এবং রিমাইন্ডার
শীতের মরসুমে আমাদের উপর এর প্রভাবের
ম�োকাবিলা করতে, অনুগ্রহ করে বাসিন্দাদের এবং
সম্পত্তির মালিকদের জন্য দেওয়া এই সহায়ক অনুস্মারকগুলি পর্যাল�োচনা করুন৷শীতের মরসুমে আমাদের
ওপর এর প্রভাবের ম�োকাবিলা করতে, অনুগ্রহ করে
বাসিন্দাদের এবং প্রপার্টি র মালিকদের জন্য দেওয়া এই
সহায়ক রিমাইন্ডারগুলি রিভিউ করুন৷
তু ষারপাত শুরু হওয়ার তিন ঘণ্টার মধ্যে শহরের সমস্ত
প্রধান রাস্তাগুলিকে রাসায়নিকভাবে বরফ-মুক্ত করবে,
ঝড় চলাকালীন সমস্ত পর্যায়ে সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণে
রাখবে, এবং একবার ঝড়ের তাণ্ডব শেষ হয়ে গেলেই
শহরের সীমান্তবর্তী সমস্ত রাস্তা এবং ফু টপাথ পরিষ্কার
করার কাজ করবে৷
নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে, গণপূর্ত বিভাগ প্রত্যাশিত তু ষারপাতের আগে সড়কপথে তরল আকারে ব্রাইনের
দ্রবণ প্রয়োগ করে এবং তু ষারকণা বা বরফকে রাস্তার
ওপরে জমতে বাধা দেয়। দানাদার লবণের ব্যবহারের ফলে রাস্তায় তা বাউন্স করতে পারে বা তু ষার ও
বরফে লবণকণাগুলির সাথে আটকে যেতে পারে,
কিন্তু বৃষ্টিপাতের সংস্পর্শে আসার সাথে সাথে ব্রাইন
কাজ শুরু করে। এর ফলে সহজে এবং আরও দক্ষভাবে
ও দ্রুত রাস্তা থেকে তু ষারকণা বা জমা বরফ সরান�ো
যায়। তাছাড়াও, ব্রাইন ব্যবহারে প্রায় 30% কম লবণ
ব্যবহার করে পরিবেশগত প্রভাব কমান�ো যায় এবং
গাছের শিকড়ে এবং জলপথে অতিরিক্ত লবণের প্রবাহ
র�োধ করা যায়।
আমরা যতটা সম্ভব দক্ষতার সাথে এবং কার্যকরভাবে
তু ষারকণা বা জমা বরফ সরান�োর প্রক্রিয়াগুলিকে
লাগাতার তদারকি করি এবং শহরের ফু টপাথ এবং
রাস্তাগুলিকে সমস্ত ব্যবহারকারীর জন্য নিরাপদ এবং
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ফু টপাথ, হাইড্রেন্ট এবং ক্যাচ বেসিন পরিষ্কার রাখুন
আপনি তু ষার এবং বরফ সরিয়ে আপনার আওতায় থাকা জায়গাটি পরিষ্কার করেও সমগ্র কমিউনিটিকে সাহায্য করতে
পারেন।
একটি রিমাইন্ডার হিসাবে, সিটি অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী:
â	দিনের বেলা বরফ পড়া বন্ধ হওয়ার 12 ঘন্টার
মধ্যে এবং সারা রাত ধরে পড়লে পরের দিন দুপুর
1টার আগে প্রপার্টি র মালিকরা তাদের প্রপার্টি র বা
ব্যবসার সংলগ্ন ফু টপাত থেকে বরফ পরিষ্কার করার
জন্য দায়ী থাকেন। হুইলচেয়ার এবং স্ট্রলারগুলিকে
যাওয়ার জায়গা দেওয়ার জন্য ফু টপাতে পরিষ্কার
করা পথগুলি অবশ্যই 3-4 ফু ট চওড়া হতে হবে।
বাড়িঘর বা প্রপার্টি র অংশ ক�োন�ো ক�োণে থাকলে

অবশ্যই এর চারপাশের ফু টপাথ পরিষ্কার করতে হবে
এবং ক্রসওয়াকগুলিতে ঢালু পরিষ্কার করতে হবে।
â বরফ পড়ার 6 ঘন্টার মধ্যে সমস্ত বরফ সরান বা
গলিয়ে ফেলুন। আপনি যদি বাড়ি বা এলাকা থেকে
দূরে থাকেন তবে আপনার প্রপার্টি র পাশে থাকা
যে কেউ যে অবশ্যই ফু টপাথ এবং ঢালু পরিষ্কার
করে দেবে তা নিশ্চিত করা আপনার দায়িত্ব। সিটির
ফু টপাত ক্লিয়ারেন্স অর্ডিন্যান্স মেনে চলতে ব্যর্থ হলে
জরিমানা হল�ো $50/দিন।

ঝড় আসার আপডেট এবং পার্ক িং সংক্রান্ত তথ্য

কেমব্রিজ স্নো সেন্টার, Cambridgema.gov/snow দেখুন
চলাচলয�োগ্য করে তু লতে নতু ন সরঞ্জাম এবং পরিবেশ বান্ধব ক�ৌশলগুলিতে বিনিয়োগ
করি।
দ্য সিটি অফ কেমব্রিজ স্নো সেন্টার, Cambridgema.gov/snow,
iতু ষারপাতে জরুরি অবস্থায় পার্ক িংজনিত বিধিনিষেধ, বিকল্প হিসাবে অফ-স্ট্রিট পার্ক িং
এবং পার্ক িং বন্ধ করা সম্পর্কে তথ্য এবং আপডেটগুলি অন্তর্ভু ক্ত করে থাকে৷ এমনকী
যদিও
তু ষারপাতজনিত ক�োন�ো জরুরি অবস্থা ঘ�োষণা করা না হলেও, দয়া করে মনে রাখবেন
সাধারণ অন-স্ট্রিট পার্ক িং নির্দেশিকা আছে:
â রাস্তার ক�োণ থেকে কমপক্ষে 20 ফু ট দূরে গাড়ি পার্ক করুন যাতে বরফ সরাবার
প্লাওগুলি ধাক্কা দিয়ে ক্রসওয়াক থেকে বরফ সরাতে পারে। রাস্তার ক�োণ থেকে
দূরে পার্ক িং করা হলে তাতে সারা বছরই দৃশ্যমানতা এবং নিরাপত্তা উন্নত করে।
â	ক্লিয়ারড পার্ক িং স্পেস রাখার জন্য স্পেস সেভার ব্যবহার করা বেআইনি; রাস্তায়
পার্ক িং স্পেসে রেখে যাওয়া যে ক�োন�ো বস্তু সরিয়ে দেওয়া হবে।
তু ষার অব্যাহতি প্রোগ্রাম এবং বেলচা ব্যবহারে তা সরাতে সহায়তা
নিম্ন আয়ের বাসিন্দা যারা বয়স্ক বা যাদের ক�োন�ো শারীরিক অক্ষমতা আছে তারা
শহরের তু ষার অব্যাহতি প্রোগ্রামের জন্য য�োগ্যতা অর্জন করতে পারেন। আরও তথ্যের
জন্য,
কেমব্রিজ কাউন্সিল অন এজিং, 617-349-6220 নম্বরে (ভয়েস) বা কল করুন
617-349-6050 (TTY)।
আপনার যদি য�োগ্যতা না থাকে, কাউন্সিল অন এজিং পেশাদার বরফ সরান�োর
ক�োম্পানি এবং ছাত্রদের ক�োন�ো সীমিত তালিকা দিতে পারে যারা আল�োচনার মাধ্যমে
কিছু মজুরি নিয়ে আপনার হয়ে এর জন্য বেলচা দিয়ে বরফ সরিয়ে দেবে।

তু ষারপাতের সতর্কতা পেতে রেজিস্টার করুন
ফ�োন, টেক্সট করা বা ইমেলের মাধ্যমে, স্নো ইমার্জেন্সি পার্ক িং ব্যান অ্যালার্ট পেতে রেজিস্টার করুন Cambridgema.gov/subscribe-এ,
অথবা Twitter-এ @CambMA এবং Facebook-এ আপডেটের
জন্য আমাদের ফল�ো করুন। জনসাধারণকে কথ�োপকথন ফল�ো করতে
সাহায্য করার জন্য এই শহর টু ইটারে হ্যাশ ট্যাগ #CambMASnow
ব্যবহার করছে।

অনলাইনে বা আপনার স্মার্টফ�োন ব্যবহার করে সমস্যার কথা রিপ�োর্ট করুন
ফু টপাথ, বাইক লেন, বা রাস্তাগুলি দেখুন সেগুলি কি পরিষ্কার করার প্রয়োজন ?
একটি সমস্যা রিপ�োর্ট করতে মাত্র এক মিনিট সময় লাগে এবং আমাদের রাস্তা এবং ফু টপাথকে আরও নিরাপদ করতে সাহায্য করে৷ iPhone বা Android-এর জন্য বিনামূল্যে Commonwealth Connect অ্যাপ ডাউনল�োড করুন অথবা Cambridgema.
gov/311 -এ অনলাইনে রিপ�োর্ট করুন।
শীতকালীন ঝড়ের জন্য প্রস্তুতি নিন
â ঝড়ের সময়ে বাড়িতে আপনার কাছে যথেষ্ট ঘর গরম রাখার জ্বালানি যে আছে তা
নিশ্চিত করুন;
â ব্যাটারি, ফ্ল্যাশলাইট, টিনজাত পণ্য, ব�োতলজাত জল মজুত করুন;
â	ধ�োঁয়া এবং কার্বন মন�োক্সাইড ডিটেক্টর সঠিকভাবে কাজ করছে কি না তা নিশ্চিত
করুন;
â আপনার প্রয়োজনীয় ওষুধের সরবরাহ মজুত আছে কি না তা নিশ্চিত করুন।
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এই শহর এই বসন্তে ট্র্যাশ কার্ট র�োল আউট
করা স্ট্যান্ডার্ডাইজ করবে
কেমব্রিজের ইঁ দুর দমন ও নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টার বৃহত্তর অংশ হিসাবে, এই শহর 2022
সালের বসন্তে কার্বসাইড সংগ্রহের জন্য একটি মানসম্মত ট্র্যাশ কার্ট তৈরি করবে।
ডিপার্টমেন্ট অফ পাবলিক ওয়ার্কস (DPW) শহরের কাছ থেকে কার্বসাইড
সংগ্রহ পরিষেবা গ্রহণকারী সমস্ত বাড়িতে বিনামূল্যে নতু ন ট্র্যাশ কার্ট সরবরাহ
করবে।
ইঁ দুর নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করার জন্য, এই নতু ন ট্র্যাশ কার্ট রাস্তায়/ফু টপাতে আবর্জনা ছড়ান�ো কমিয়ে দেবে এবং শহর জুড়ে অনেক ব্যারেলের বদলী হিসাবে কাজ
করবে যেখানে ইঁ দুরের চলাচল করে বা যা ইঁ দুরের প্রবেশের সহজ পয়েন্ট তৈরি
করে। নতু ন ট্র্যাশ কার্ট
এছাড়াও ফু টপাথ ব্যবহার উন্নত করে এবং এরগ�োনমিক্স উন্নত করে
DPW কর্মীদের জন্য।
ইঁ দুর নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা সর্বাধিকভাবে করতে, অনুগ্রহ করে
নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নিন:
•

সমস্ত খাদ্য বর্জ্য কার্বসাইড কম্পোস্ট কার্টে রাখুন যাতে একটি ল্যাচ থাকে
যা ইঁ দুর নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত কার্যকরী ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। আমাদের কমিউনিটি ইঁ দুর দমনে আমরা এইগুলির খাদ্যের উৎস একেবারে সরিয়ে দিতে
পারি তাহলে সবথেকে ভাল�ো হবে।। আলাদাভাবে খাদ্য বর্জ্য সংগ্রহ করার
জন্য একটি কম্পোস্ট কার্ট এবং/অথবা রান্নাঘরের বিন ব্যবহারের জন্য
পাওয়ার অনুর�োধ করতে, Cambridgema.gov/compost-এ যান।

•

নিশ্চিত করুন যে ট্র্যাশ কার্টে র ঢাকনা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ এবং কার্টটি অতিরিক্ত ভরাট
হয়ে উপছে পড়ছে না।

•

কম্পোস্টিং এবং পুনর্ব্যবহার করে এবং বিশেষ পুনর্ব্যবহারের জন্য ইলেকট্রনিক্স
বা টেক্সটাইলগুলি আলাদা করে ফেলে দিয়ে যতটা সম্ভব আবর্জনা কমাবার চেষ্টা
করুন। 'Get Rid of It Right' টু লটি ব্যবহার করুন CambridgeMA.Gov/
Recycle-এ থাকা আরও তথ্যের জন্য।

•

সংগ্রহের আগের রাতে সন্ধে 6টার পর বা সংগ্রহের দিন সকাল 7 টার মধ্যে কার্ট গুলিকে কার্ব এ রাখা উচিত। সংগ্রহের পর সন্ধে 6টার মধ্যে কার্ট গুলিকে কার্ব থেকে

সিটি ব�োর্ড বা কমিশন-এ স্বেচ্ছাসেবক হওয়ার কথা
বিবেচনা করুন
কেমব্রিজ শহর বিভিন্ন ব�োর্ড এবং কমিশনে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায়
শহরের বাসিন্দাদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে। ক�োন�ো ব�োর্ড বা কমিশনে পরিষেবা
দেওয়া একটি পুরস্কৃত হওয়ার মত�ো অভিজ্ঞতা হতে পারে এবং আপনি যে কমিউনিটিতে
বাস করেন বা কাজ
করেন সেই কমিউনিটির
জীবনযাত্রার গুণমানে
অবদান রাখারও একটি
চমৎকার উপায় হতে পারে।
তাছাড়াও, এটির ব�োর্ড এবং
কমিশনগুলির বৈচিত্র্য এবং
এতে অন্তর্ভুক্তি জ�োরদার
করার ওপর ফ�োকাসের
এর মাধ্যমে কমিউনিটির
সম্পৃক্ততাকে প্রসারিত করা
এবং গভীরতর করা এবং
বিভিন্ন পরিচয়, সংস্কৃতি, পটভূ মি এবং মতাদর্শ সহ ব্যক্তি এবং গ�োষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে
কার্যকরভাবে কাজ করা এবং য�োগায�োগ করিয়ে দেওয়াও সিটির লক্ষ্য হয়ে থাকে।
আরও জানুন
Cambridgema.gov/boards-এ।
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নতু ন প্রোগ্রামের জন্য শহর বেছে নিতে পারে এমন তিনটি ভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য ট্র্যাশ কার্টে র উদাহরণ।

সরিয়ে ফেলতে হবে।
2022 সালের প্রথম দিকে, এই শহর নতু ন প্রোগ্রাম সম্পর্কে একটি কমিউনিটি মিটিং-এর
আয়োজন করবে। নতু ন ট্র্যাশ কার্ট পাওয়ার আশা কখন করতে হবে এবং কিভাবে
পুরান�ো ট্র্যাশ ব্যারেল (গুলি) ডিস্পোস করতে হবে সেই তথ্য সহ এই শহর একটি প�োস্টকার্ড ও পাঠাবে৷ নতু ন ট্র্যাশ কার্ট গুলি বিভিন্ন বিল্ডিংয়ের আয়তন অনুসারে ব্যবহার করার
জন্য তিনটি ভিন্ন আকারে আসবে। এই প্রোগ্রাম এবং শহরের অন্যান্য বর্জ্য প্রোগ্রাম সম্পর্কে সব কিছু জানতে লুপে থাকার জন্য শহরের মাসিক রিসাইক্লিং, কম্পোস্টিং এবং ট্র্যাশ
নিউজলেটার পাওয়ার জন্য Cambridgema.gov/Subscribe-এসাইন আপ করুন।

রেসিডেন্ট পার্ক িং পারমিট পুনর্নবীকরণের সিজন
বর্তমান রেসিডেন্ট এবং ভিজিটর পারমিট 31 মার্চ , 2022 পর্যন্ত বৈধ থাকে। 2022
বাসিন্দা/ভিজিটর পার্ক িং পারমিটের পুনর্নবীকরণের সিজন 3 জানুয়ারী - 31 মার্চ , 2022
পর্যন্ত চলবে। যদিও 3
জানুয়ারী, 2022 এর
আগে ক�োনও পারমিট
জারি করা হবে না বা
মেল করা হবে না,
বাসিন্দারা বুধবার, 1
ডিসেম্বর, 2021 থেকে
অনলাইন পুনর্নবীকরণ
শুরু করতে পারেন।
অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন
প্রসেস হতে 3-5 সপ্তাহ
সময় লাগে।
2021-এ মার্ক হর্নবাকলের ত�োলা রেসিডেন্ট পারমিটের ছবি।
আরও জানুন
Cambridgema.gov/RPP-এ।

কেমব্রিজ ফায়ার মেরিন ইউনিট
জলের জরুরি ব্যবস্থার সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানায়
ক্যামব্রিজ ফায়ার ডিপার্টমেন্টের (CFD) মেরিন ইউনিট সামুদ্রিক দাবানল ম�োকাবিলা,
জলে ডু বে উদ্ধার অভিযানে সহায়তা, জল-সম্পর্কিত জরুরি চিকিৎসাগত কল
পরিচালনা, আমাদের জলাশয়ে বিপজ্জনক পদার্থ ছড়িয়ে পড়াকে প্রশমিত করতে,
আইন-প্রয়োগকারী পার্টনারদের সমর্থন, এবং যে ক�োনও জল সম্পর্কিত জরুরি অবস্থায়
এগিয়ে এসে প্রতিক্রিয়া জানায়। মেরিন ইউনিটের অগ্নিনির্বাপক কর্মীরা ব�োট অপারেটর
এবং ক্রু সদস্য হিসাবে প্রশিক্ষিত এবং উপযুক্ত য�োগ্যতার অধিকারী। প্রায় সকল সদস্যই
ইমার্জেন্সি মেডিকেল টেকনিশিয়ান বা প্যারামেডিকস, এবং অনেকেই HazMat
টেকনিশিয়ান হিসেবে সারটিফায়েড হন।
চার্লস নদী এবং যে ক�োন�ো তাজা পুকুরে জরুরি অবস্থায় কাজ করার পাশাপাশি, মেরিন
ইউনিট ম্যাসাচু সেটস বে মেরিটাইম ফায়ারফাইটিং টাস্ক ফ�োর্সের সদস্য, বৃহত্তর ব�োস্টন
এলাকায় এবং উত্তর ও দক্ষিণ উপকূ লে পারস্পরিক সাহায্য সম্পর্কিত ফায়ার ব�োট
প্রতিক্রিয়া জানিয়ে থাকে। মেরিন ইউনিট হল�ো ম্যাসাচু সেটস হারবারমাস্টারস এবং
মেরিটাইম প্রফেশনাল অ্যাস�োসিয়েশনের কমনওয়েলথের সদস্য এবং ফায়ার সার্ভিস,
আইন প্রয়োগকারী, জরুরি চিকিৎসা পরিষেবা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক�োস্ট গার্ড
থেকে আমাদের প্রতিক্রিয়া পার্টনারদের সঙ্গে অনেক বড়�ো আকারের অনুশীলনে এটি
অংশগ্রহণ করেছে।
গত এক বছরে, কেমব্রিজ ফায়ার মেরিন ইউনিটগুলিকে জলে বা জলের নিচে অনেকের
জীবনের ঝুঁ কিপূর্ণ পরিস্থিতিতে, দুর্দশাগ্রস্ত ব�োট , জলে বিধ্বস্ত হওয়া যানবাহন
এবং বিপজ্জনক পদার্থের তদন্তের জন্য বেশ কয়েকবার ম�োতায়েন করা হয়েছে৷
ঐতিহাসিকভাবে, কেমব্রিজ ফায়ার চার্লস নদীতে ঘটে যাওয়া বেশ কয়েকটি বড়�ো
ঘটনাতে সাড়া দিয়েছে, যার মধ্যে একটি ব�োট হাউসে হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হওয়া, একটি
ট্রানজিট বাস জলে ডু বে গিয়ে বিধ্বস্ত হওয়া, একটি জাহাজঘাটায় আগুন লাগা এবং
একটি আতশবাজি থেকে বার্জে আগুন লাগার ঘটনা উল্লেখয�োগ্য।
CFD এর মেরিন ইউনিটের বহরে রয়েছে:
মেরিন ইউনিট 1, একটি 34’ লম্বা, 10’7” বীম, কাস্টম-বিল্ট অ্যালুমিনিয়াম ফায়ার
রেসকিউ ব�োট, যার একটি 1,500 গ্যালন প্রতি মিনিট ফায়ার পাম্প রয়েছে যা একটি ব�ো
মনিটর এবং একটি আফ্ট মনিটরের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি অগ্নিনির্বাপক হ�োস লাইনের
ব্যবস্থা করতে পারে। এটি দাহ্য তরল বাষ্পজনিত আগুনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য

ম্যাসাচু সেটস অ্যাভিনিউতে
নতু ন নিরাপত্তাজনিত উন্নতি

একটি ফ�োম ট্যাঙ্কও বহন করে। প্রাক্তন CFD প্রধান প্যাট্রিক এইচ. রেমন্ডের স্মৃতিতে
নামকরণ করা হয়েছে, মেরিন 1 সর্বশেষ নেভিগেশন, স�োনার পদ্ধতি, য�োগায�োগ এবং
বিপজ্জনক পদার্থ শনাক্তকরণ সরঞ্জাম সহ সজ্জিত। রেমন্ড সাহেব 1871 থেকে 1878
সাল পর্যন্ত কেমব্রিজ ফায়ার ডিপার্টমেন্টের চিফ ছিলেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম
আফ্রিকান আমেরিকান ফায়ার চিফ ছিলেন। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন�ৌবাহিনীর সিভিল
ওয়ার ভেটেরানও ছিলেন।
মেরিন ইউনিট 2, হল�ো একটি 24’ লম্বা ব�োট। মেরিন ইউনিট 3 এবং 4 ট্রেলার মাউন্ট
করা এবং একটি ফায়ার হাউসে সংরক্ষণ করা হয় যা জরুরি অবস্থার সময়ে ট�ো করে
টেনে এনে এবং দ্রুত ম�োতায়েন করা যায়। রেসকিউ ক�োম্পানি 1 এদের যন্ত্রপাতির সঙ্গে
একটি স্ফীত রেসকিউ ব�োটও বহন করে।
একটি ডাইভ রেসকিউ ট্রাক ডু বে যাওয়া কিছু র উদ্ধার অভিযান এবং অনুসন্ধানে মেরিন
ইউনিটগুলিকে সহায়তা ও সমর্থন করে। এটি সমস্ত স্কু বা (স্বয়ংসম্পূর্ণ আন্ডারওয়াটার
শ্বাস-প্রশ্বাসের যন্ত্রপাতি) গিয়ার, ড্রাই স্যুট, জলের নিচে থেকেও য�োগায�োগের সরঞ্জাম,
সারফেসে সরবরাহ করা ডাইভিং সরঞ্জাম, স�োনার পদ্ধতি, জলের নীচে ক্যামেরা এবং
ডাইভারদের ডিকন্টামিনেশন সরঞ্জাম বহন করে।
CFD-এর টেক সার্ভিস মেকানিক্স সমস্ত ব�োট অভ্যন্তরীণ রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন।

সেপ্টেম্বর মাসে, এই শহর মিড-মাস অ্যাভিনিউ সেফটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট সম্পন্ন
করেছে, যা ম্যাসাচু সেটস অ্যাভিনিউ-এর ইনম্যান স্ট্রিট থেকে ট্রোব্রিজ স্ট্রিট পর্যন্ত বেশ কিছু
নিরাপত্তা এবং রাস্তা ব্যবহারকারীদের জন্য উন্নতি করেছে। এই উন্নতিতে অন্তর্ভু ক্ত যা
কিছু :
•

মাস অ্যাভিনিউ-তে পৃথক বাইক লেন ইনম্যান থেকে ট�োব্রিজের রাস্তায়;

•

ট্রানজিট রাইডারদের জন্য ফু টপাথ চিহ্নিতকরণ এবং সাইনেজ আপডেটকরণ;

•

পথচারীদের নিরাপত্তা উন্নত করার জন্য সাইনেজ আপডেটকরণ; এবং

•

ব্যবসা এবং বাসিন্দাদের চাহিদা মেটাতে পার্ক িং এবং ল�োডিং করার নিয়ম-বিধি
পরিবর্তন করা।

পৃথক বাইক লেনগুলি এমন স্থানে তৈরি করে যা আদতেই যানবাহন ট্র্যাফিক থেকে
একদম আলাদা, যা বাইক চালকের নিরাপত্তা এবং স্বস্তি উন্নত করতে সহায়তা করে।
প্রকল্প সম্পর্কে আর�ো তথ্য পাওয়া যাবে
Cambridgema.gov/mid-mass-ave-তে।
এই কাজটি শহরের ভিশন জির�ো লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়,
Cambridgema.gov/visionzero এবং সাইক্লিং সেফটি অর্ডিন্যান্স, এর প্রয়োজনীয়তা
পূরণ করবে Cambridgema.gov/cyclingsafetyordinance-এতে।

ছবি:: Kyle Klein
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হাইভ-এ
উত্তেজনাময় গুঞ্জন উঠেছে

ব�োতাম তৈরি এবং ক্লাস প্রকল্পের জন্য ভিডিও রেকর্ড করার জন্য 3D প্রিন্টিং প্রতিস্থাপনের
অংশগুলির মত�ো বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রকল্পগুলি সম্পন্ন করেছেন৷
হাইভ লাইব্রেরিটা মেয়রের সামার ইয়ুথ এমপ্লয়মেন্ট প্রোগ্রামে কর্মরত কিশ�োরদের জন্য
উদ্ভাবকদের সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে নিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য একরকম বাড়িতেই পরিণত
হয়েছিল! এবং সেই উদ্দেশ্যে, রিসেস-এর জন্য!এবং হিপ হপ ট্রান্সফরমেশন তাছাড়াও,
দ্য হাইভ ইভেন্টের আয়োজন করেছে, যেমন Fab16, একটি সপ্তাহব্যাপী হাইব্রিড গ্লোবাল
কনফারেন্স যা নির্মাণ, আল�োচনা এবং কল্পনা করার জন্য বিশ্বের হাজার হাজার নির্মাতাকে
একত্রিত করে।
ফ্যাব ফাউন্ডেশনের সাথে পার্টনারশিপের সাথে, প�োর্ট প্রাইড ডে-তে CPL দ্য হাইভ অন
হুইলস সেট আপ করেছে যেখানে দর্শকরা ব্যক্তিগতকৃত লেজার-কাট বাবল ওয়ান্ড এবং 3D
প্রিন্টেড ক্লিপ তৈরি করেছেন।
মেকারস্পেস এর নিয়মিত সময়ের
বাইরে বিশেষ প্রোগ্রাম এবং ফিল্ড
ট্রিপ ঘুরে দেখার জন্য কমিউনিটি
গ্রুপগুলির সাথে পার্টনার করার
জন্যও খ�োলা রয়েছে। আগ্রহী
দলগুলির ভিজিট সেট আপ করতে
thehive@cambridgema.
gov এর সাথে য�োগায�োগ করা
উচিত। হাইভ সম্পর্কে আরও
জানুন এবং ইভেন্টগুলির একটি
সম্পূর্ণ ক্যালেন্ডার Camb.ma/
cplhive-এদেখুন।

জুলাই মাসে, কেমব্রিজ পাবলিক লাইব্রেরি (CPL) জনসাধারণকে স্বাগত জানায়
দ্য হাইভ, একটি অত্যাধুনিক মেকারস্পেস যা হাব হিসেবে কাজ করে
STEAM (বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ইঞ্জিনিয়ারিং, আর্ট এবং গণিত) শেখার জন্য।
মেকারস্পেস কেমব্রিজ কমিউনিটিকে বিনামূল্যে, হাতে-কলমে শেখার সুয�োগ
দেয়, ব্যক্তিগত প্রকল্পের জন্য রিস�োর্স করে এবং দক্ষতা ভাগাভাগি এবং সৃজনশীল
সহয�োগিতার কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।
হাইভ স্পেস এর মধ্যে রয়েছে: একটি ফ্যাব ল্যাব, একটি হ্যান্ডস-অন ওয়ার্কশপ
যাতে সেলাই মেশিন এবং 3D প্রিন্টারগুলির মত�ো ডিজিটাল এবং ঐতিহ্যবাহী
ফ্যাব্রিকেশন সরঞ্জাম রয়েছে; অডিও এবং ভিডিও সামগ্রী তৈরির জন্য একটি
মাল্টিমিডিয়া স্টুডিও; একটি পডকাস্টিং স্টুডিও; এবং ভার্চুয়াল এবং আগমেন্টেড
রিয়্যালিটির বর্ধিত বাস্তবতা সঙ্গে অভিজ্ঞতা এবং পরীক্ষা করার জন্য একটি
আগমেন্টেড রিয়্যালিটি ল্যাব।
খ�োলার পর থেকে, প্রায় 400 জন পৃষ্ঠপ�োষক হাইভ-এর ব্যাজ ব্যবহারকারী
হওয়ার জন্য প্রাথমিক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং বেশিরভাগই স্থানটির
ও বিষয়টির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য 12টি অন্যান্য কর্মশালার মধ্যে
অন্তত একটিতে অংশগ্রহণ করেছেন। পৃষ্ঠপ�োষকরা রান্নাঘরের যন্ত্রপাতি এবং
ভাস্কর্য, লেজার-কাটিং উডওয়াইন্ড রীড এবং কাঠের খেলনা, গ্রুপ ইভেন্টের জন্য

কীভাবে আপনি কেমব্রিজ শহরকে
উন্নত করতে $1 মিলিয়ন খরচ
করবেন?
অংশগ্রহণমূলক বাজেট প্রকল্পে ভ�োট দিন 3-12 ডিসেম্বর,
2021 তারিখে
অংশগ্রহণমূলক বাজেট (PB) আবার ফিরে এসেছে।
আপনি যদি 12 বছর বয়সী (সমস্ত 6 তম গ্রেডের ছাত্র
সহ) বা তার বেশি বয়সী একজন কেমব্রিজের বাসিন্দা
হন, তাহলে আপনি 3-12 ডিসেম্বর, 2021 থেকে শহরের
উন্নতির জন্য প্রকল্পগুলিতে $1 মিলিয়ন খরচ কিভাবে হবে
তা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া
ভ�োট দিতে পারেন।
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হাইভ ঘন্টা হল

মঙ্গলবার

সকাল 10টা - বিকাল 5টা

বুধবার

দুপুর 1টা - রাত 9টা

বৃহস্পতিবার

দুপুর 1টা - রাত 9টা

শুক্রবার

দুপুর 1টা - বিকাল 5টা

শনিবার

সকাল 11টা - দুপুর 3টা

রবিবার

বন্ধ

স�োমবার

বন্ধ

হাইভ হল লাইব্রেরিতে STEAM-এর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং বৃহত্তর কেমব্রিজ STEAM
ইনিশিয়েটিভ। দ্য STEAM ইনিশিয়েটিভ হল সিটি অফ কেমব্রিজের ডিপার্টমেন্ট অফ
হিউম্যান সার্ভিস প্রোগ্রাম, কেমব্রিজ পাবলিক স্কু ল এবং কেমব্রিজ পাবলিক লাইব্রেরিকে নিয়ে
করা একটি য�ৌথ উদ্যোগ। দ্য STEAM ইনিশিয়েটিভ উচ্চ মানের STEAM প্রোগ্রামিং এবং
সংস্থানগুলিতে ব্যবহারের সুবিধা দেয় যাতে নিশ্চিত করা যায় যে সমস্ত কেমব্রিজের বাসিন্দা
STEAM শিক্ষিত এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে সফল, নিযুক্ত এবং দায়িত্বশীল নাগরিক
হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার অধিকারী। দ্য হাইভের মত�ো মেকারস্পেসগুলি STEAM
ইনিশিয়েটিভের জাতিগত বিচার মিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ কারণ তারা অত্যাধুনিক
প্রযুক্তি এবং দক্ষতা-নির্মাণে সহজ এবং বিনামূল্যে ব্যবহার-য�োগ্যতা অফার করে।
লাইব্রেরিতে STEAM-এর জন্য অর্থায়ন ও তহবিল গঠন উদারভাবে করতে দেওয়া হয়েছে
আর এতে সাহায্য করেছে সিটি অফ কেমব্রিজ, কেমব্রিজ পাবলিক লাইব্রেরি ফাউন্ডেশন,
ফ্রেন্ডস অফ দ্য কেমব্রিজ পাবলিক লাইব্রেরি, কেমব্রিজ ট্রাস্ট ক�োম্পানি, এরিক এবং জেন
নর্ড ফ্যামিলি ফান্ড, Google, ম্যাসাচু সেটস ব�োর্ড অফ লাইব্রেরি কমিশনারস, ম্যাসাচু সেটস
লাইব্রেরি অ্যাস�োসিয়েশন, রিচার্ড মাইনার এবং করিন নাগি, এবং ভেরিজন-এর মত�ো
সংস্থাগুলি।

এই প্রক্রিয়াটি আমাদের কমিউনিটির সকলের জন্য
খ�োলা, যার মধ্যে মার্কিন নাগরিক নন এমন ল�োক এবং
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও রয়েছে৷
2021 সালের জুন এবং জুলাই মাসে, কেমব্রিজ
কমিউনিটির সদস্যরা শহরের FY23 মূলধন বাজেটের $1
মিলিয়ন কিভাবে ব্যয় করবেন সে সম্পর্কে 1,000 টিরও
বেশি ধারণা জমা দিয়েছেন। আগস্ট থেকে নভেম্বর মাস
পর্যন্ত, 40 জনেরও বেশি স্বেচ্ছাসেবক বাজেট প্রতিনিধি
পাঁচটি কমিটিতে এই ধারণাগুলি গবেষণা ও মূল্যায়ন
করতে এবং ব্যালটের জন্য চূ ড়ান্ত প্রস্তাব তৈরি করতে
কাজ করেছেন।
অতীতের বিজয়ী PB প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে গৃহহীনদের
জন্য গুরুত্বপূর্ণ রিস�োর্স কিট, কমিউনিটি লার্নিং সেন্টারের
জন্য কম্পিউটার, সেন্ট্রাল স্কোয়ারে একটি পাবলিক
বিশ্রামাগার তৈরি করা, পাবলিক স্কুলে লন্ড্রি অ্যাক্সেস

এবং আরও অনেক কিছু ।
আপনি কীভাবে ভ�োট দিতে পারেন সে সম্পর্কে আরও
তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে pb.cambridgema.gov-এ
দেখুন বা সিটি অফ কেমব্রিজ বাজেট অফিসে য�োগায�োগ
করুন
pb@cambridgema.gov অথবা (617) 349-4270।
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Lo más importante de esta edición del
boletín del CityView
El Centro Comunitario de Aprendizaje
ofrece clases gratuitas para adultos
•

Dichas clases son de inglés, cursos de ciudadanía, habilidades
informáticas, etc.

•

Este es un ambiente seguro y acogedor para personas de todas las
culturas y todos los orígenes.

•

Los participantes tienen acceso a guardería, recursos laborales y
asistencia para la vivienda.

La ciudad de Cambridge tiene un plan
para ayudar a combatir el cambio
climático
•

Los riesgos del cambio climático surgen a partir del aumento de las
temperaturas, las precipitaciones y los niveles del mar.

The Hive, en la Biblioteca Pública de
Cambridge, ofrece oportunidades de
aprendizaje en ciencia, tecnología,
ingeniería, arte y matemática (STEAM,
por sus siglas en inglés)
•

Los programas ofrecen posibilidades gratuitas de formación práctica,
recursos para proyectos y una oportunidad para la colaboración
creativa.

•

The Hive forma parte de la iniciativa STEAM más amplia de la
ciudad, que ofrece acceso gratuito y fácil al aprendizaje de STEAM
para todos los residentes de Cambridge.

¿En qué gastaría USD 1 millón para
mejorar Cambridge?

Recordatorios y sugerencias para el
clima invernal

•

•

Los dueños de las propiedades son responsables de quitar la nieve
con la pala y retirar el hielo de las aceras.

•

Cuando la ciudad declara una emergencia por nieve, las
actualizaciones están disponibles en la página web del Centro de
Nieve de Cambridge, en Cambridgema.gov/snow

El Departamento de Salud Pública de
Cambridge recomienda la vacuna y el
refuerzo de la vacuna contra la
COVID-19

Esta primavera, la ciudad distribuirá
carros de basura con ruedas nuevos en
los edificios residenciales
•

•

Los carros se entregarán en los edificios residenciales que
actualmente reciban los servicios de recolección municipales en el
espacio adyacente a la acera.
No llene en exceso los contenedores de residuos y deposite los
desechos de alimentos en los carros para compostaje. Puede
solicitar un carro de compostaje y un basurero de cocina en
Cambridgema.gov/compost.

Piense en ser voluntario en una junta o
comisión de la ciudad

Por medio del programa de presupuesto participativo, los residentes
de Cambridge pueden votar proyectos para mejorar Cambridge del 3
al 12 de diciembre de 2021 en pb.cambridgema.gov

•

Las tres vacunas contra la COVID-19 son buenas para prevenir la
enfermedad grave, las internaciones y la muerte de los pacientes.
Obtenga más información en Cambridgema.gov/vaccine

•

Una vacuna de refuerzo es una dosis adicional de vacuna que puede
ayudar a mejorar el sistema inmunitario.

•

Se anima especialmente a los niños elegibles, a los adolescentes y
adultos jóvenes a que se vacunen.

Además, en esta
edición:
•

Las mejoras en el barrio del puerto ayudarán a resolver los
problemas de inundación y renovar las calles y aceras

•

Prestar servicios en una junta o comisión puede ser una excelente
manera de contribuir a la calidad de vida de su comunidad.

•

•

La ciudad espera mejorar la diversidad de sus juntas y comisiones a
fin de interactuar de manera eficiente con personas de diferentes
culturas, orígenes e ideologías.

Renueve su permiso de estacionamiento de residente antes del 30
de marzo de 2022 en Cambridgema.gov/rpp

•

La unidad de bomberos de la Marina de Cambridge proporciona
respuesta ante emergencias de agua

•

Las nuevas mejoras de seguridad en la avenida Massachusetts
incluyen carriles separados para bicicletas

Consulte los artículos completos en español en
Cambridgema.gov/CVSpanish
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Destaques nesta edição da newsletter
do CityView
Centro de aprendizagem
comunitário oferece aulas
gratuitas para alunos adultos
•
•
•

Estão incluídas aulas de inglês, cursos de cidadania, aulas de informática e
outros.
Este é um lugar seguro e acolhedor para pessoas de todas as culturas e
origens.
Os participantes podem ter acesso a creches, recursos de emprego e
assistência habitacional.

A cidade de Cambridge tem um
plano para ajudar no combate às
mudanças climáticas
•

The Hive, na Biblioteca Pública de
Cambridge oferece aprendizagem
em Ciência, Tecnologia, Engenharia,
Artes e Matemática (STEAM)
•
•

Os programas oferecem oportunidades gratuitas de aprendizagem prática,
recursos para projetos e uma oportunidade para colaboração criativa.
The Hive faz parte da maior iniciativa STEAM da cidade, que oferece acesso
fácil e gratuito ao aprendizado STEAM para todos os moradores
de Cambridge.

Como você gastaria US$ 1 milhão
para melhorar Cambridge?
•

Os riscos da mudança climática vêm do aumento da temperatura,
precipitação e elevação do nível do mar.

Por meio do programa de Orçamento Participativo, os moradores de
Cambridge podem votar em projetos para melhorar Cambridge de 3 a 12 de
dezembro de 2021 em pb.cambridgema.gov

Dicas e lembretes sobre o clima no O Departamento de Saúde Pública
de Cambridge recomenda a vacina
inverno
e o reforço contra a COVID-19
• Os proprietários são responsáveis por retirar a neve e remover o gelo das
•

calçadas.
Quando a cidade declara uma emergência de neve, atualizações estão
disponíveis online no Cambridge Snow Center em
Cambridgema.gov/snow

A cidade distribuirá gratuitamente
novos carrinhos de lixo para edifícios
residenciais nesta primavera
•
•

Os carrinhos serão fornecidos para edifícios residenciais que atualmente
recebem serviços de coleta na calçada da cidade.
Não encha demais os barris de lixo e coloque restos de comida em
carrinhos de compostagem. Você pode solicitar gratuitamente um carrinho
de compostagem e uma lata de cozinha em Cambridgema.gov/compost.

Considere ser voluntário em um
conselho municipal ou comissão
•
•

Atuar como voluntário em um conselho ou comissão pode ser uma ótima
maneira de contribuir para a qualidade de vida de sua comunidade.
A cidade espera melhorar a diversidade de seus conselhos e comissões
para interagir efetivamente com indivíduos de uma variedade de culturas,
origens e ideologias.
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•
•
•

Todas as três vacinas contra a COVID-19 funcionam bem para prevenir
doenças graves, hospitalização e morte. Saiba mas em
Cambridgema.gov/vaccine
Uma vacina de reforço é uma dose adicional de uma vacina que pode
ajudar melhorar o sistema imunológico.
Incentivamos especialmente crianças, adolescentes e jovens adultos a se
vacinarem.

Também nesta
edição:
•
•
•
•

Melhorias no Bairro Portuário ajudarão com problemas de enchentes e
melhorar ruas e calçadas
Renove sua autorização de estacionamento de residente antes de 30 de
março de 2022 em Cambridgema.gov/rpp
Unidade Marítima de Incêndio de Cambridge fornece recursos de resposta a
emergências hídricas
As novas melhorias de segurança na Massachusetts Avenue incluem
ciclovias separadas

Veja artigos completos em português em Cambridgema.gov/CVPortuguese

Pages 9-15 are Highlights from this issue of CityView, translated in multiple languages.

Pwen Enpòtan nan Edisyon Bilten
Enfòmasyon CityView sa a.
Sant Aprantisaj Kominotè Ofri
Klas Gratis pou Apranti
Granmoun yo

Hive Biblyotèk Piblik Cambridge
Ofri Aprantisaj Syans, Teknoloji,
Jeni, Atizay, ak Mat (STEAM)

•

W ap jwenn ladann klas anglè, kou sitwayènte, klas konpetans
enfòmatik, ak lòt.

•

Pwogram nan ofri opòtinite aprantisaj gratis, pratik, resous pou
pwojè, ak yon chans pou kolaborasyon kolaboratif.

•

Sa a se yon espas akeyan ak san danje pou moun tout kilti ak orijin.

•

•

Patisipan yo gendwa jwenn aksè ak gadri, resous travay, asistans
lojman.

Hive la fè pati Inisyativ STEAM pi laj vil la ki ofri aksè fasil ak gratis
pou aprantisaj STEAM pou tout rezidan Cambridge.

Vil Cambridge gen yon Plan pou
ede Konbat Chanjman Klimatik
•

Risk chanjman klimatik soti nan ogmantasyon tanperati,
presipitasyon, ak ogmantasyon nivo lanmè a.

Konsèy ak Rapèl Tan Ivè
•

Mèt pwopriyete yo responsab pou pelte nèj ak retire glas sou twotwa
yo.

•

Lè vil la deklare yon ijans nèj, mizajou disponib sou entènèt nan Sant
Nèj Cambridge la sou cambridgema.gov/snow

Vil la pral Distribye Nouvo
Charyo Fatra nan Bilding
Rezidansyèl yo pandan Prentan
sa a
•

Y ap bay charyo nan bilding rezidansyèl yo ki aktyèlman resevwa
sèvis koleksyon fatra nan kwen ri vil la.

•

Pa twò ranpli barik fatra yo epi plase dechè manje nan charyo
konpòs yo. Ou ka mande yon charyo konpòs gratis ak poubèl kuizin
nan Cambridgema.gov/compost.

Anvizaje Sèvi Kòm Volontè nan
yon Konsèy oswa Komisyon Vil la
•

Sèvi nan yon konsèy oswa komisyon gendwa yon bon fason pou
kontribye ak kalite lavi nan kominote w la.

•

Vil la espere amelyore divèsite konsèy ak komisyon li yo pou fè
echanj efektivman ak endividi yon varyete kilti, orijin ak ideyoloji.

Kijan W T Ap Depanse $1 Milyon
pou Amelyore Cambridge?
•

Gras ak pwogram Patisipasyon Bidjè, rezidan Cambridge yo ka vote
sou pwojè pou amelyore Cambridge apati peryòd 3-12 desanm
2021 sou pb.cambridgema.gov

Depatman Sante Piblik
Cambridge Rekòmande Vaksen
COVID-19 ak Estimilan
•

Tout twa vaksen COVID-19 yo mache byen epi yo fè prevansyon
maladi grav, ospitalizasyon, ak lanmò. Aprann plis
souCambridgema.gov/flu

•

Yon vaksen estimilan se yon dòz anplis yon vaksen ki ka ede w
amelyore sistèm iminitè w.

•

Nou ankouraje espesyalman timoun kalifye, adolesan, ak jèn adilt
pou pran vaksen an.

Nan nimewo sa a
tou:
•

Amelyorasyon nan katye Port la pral ede ak Pwoblèm Inondasyon ak
Amelyore Ri ak Twotwa yo

•

Renouvle Pèmi Paking ou anvan 30 mas 2022 sou Cambridgema.
gov/rpp

•

Inite Ensandi ak Maren Cambridge Ofri Repons Sipò Ijans Dlo

•

Nouvo Amelyorasyon Sekirite nan Amassachusetts Avenue genyen
ladann Twotwa Bisiklèt Separe

Gade tout atik yo an Kreyòl Ayisyen sou
Cambridgema.gov/CVHaitianCreole
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9-15 নং পাতায় CityView-এর এই সমস্যার কথা হাইলাইট করা আছে, যা একাধিক ভাষায় অনুবাদিত করা হয়েছে৷
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ছবি: Kyle Klein
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ছবি: কাইল
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সিটি ম্যানেজারের অফিসের একটি প্রকাশনা, কেমব্রিজ সিটি
795 ম্যাসাচু সেটস অ্যাভিনিউ • কেমব্রিজ, MA 02139795
617-349-4300 • Cambridgema.gov
Cambridgema.gov

@CambMA

সিটি ম্যানেজার লুই এ ডিপাসকু য়ালে
কেমব্রিজ সিটি কাউন্সিল:
মেয়র সুম্বু ল সিদ্দিকী
ভাইস মেয়র অ্যালানা এম. ম্যালন
কাউন্সিলর ডেনিস জে. কার্লোন
কাউন্সিলর মার্ক সি. ম্যাকগভর্ন
কাউন্সিলর প্যাট্রিসিয়া এম. ন�োলান
কাউন্সিলর ই ডেনিস সিমন্স
কাউন্সিলর জীবন স�োব্রিনহ�ো-হুইলার
কাউন্সিলর টিম�োথি জে. টু মি, জুনিয়র
কাউন্সিলর কু ইন্টন ওয়াই জ�োন্ডারভান

স্বাস্থ্য বিভাগ COVID-19 ভ্যাকসিন এবং বুস্টারের সুপারিশ করেছে
কেমব্রিজ জনস্বাস্থ্য বিভাগ উৎসাহিত করে
যাদের টিকা দেওয়া হয়নি, বিশেষ করে য�োগ্য শিশু, কিশ�োর এবং তরুণ
প্রাপ্তবয়স্করা, COVID-19 ভ্যাকসিন পেতে সাহায্য করে
এবং সুপারিশ করে যে যারা য�োগ্য তারা তাদের COVID-19 বুস্টার
যাতে পান।
যদিও COVID-19 ভ্যাকসিন গুরুতর অসুস্থতা এবং মৃত্যুর প্রেক্ষিতে
সুরক্ষা দিতে ভাল�ো কাজ করে, সময়ের সাথে সাথে হালকা বা মাঝারি
র�োগের প্রেক্ষিতে সুরক্ষা কমতে পারে। একটি বুস্টার শট হল একটি
ভ্যাকসিনের অতিরিক্ত ড�োজ যা অনাক্রম্যতা পদ্ধতিকে র�োগের প্রেক্ষিতে
'বুস্ট' করতে সাহায্য করতে পারে
আরও ভাল�োভাবে রক্ষা করতে অনাক্রম্যতা পদ্ধতিকে র�োগের
প্রেক্ষিতে 'বুস্ট' করুন।
COVID-19 ভ্যাকসিন এবং বুস্টার নিরাপদ, কার্যকর
এবং ফ্রি। ভ্যাকসিন বা বুস্টার পেতে আপনার পরিচয়পত্র
বা স্বাস্থ্য বীমার প্রয়োজন নেই।
আর�ো তথ্যের জন্য, দেখুন
Mass.gov/COVID19booster- -তে বা
Cambridgema.gov/vaccine- -তে।

সর্বদা জেনে রাখুন, অবহিত থাকু ন। Cambridgema.gov/Subscribe-এ ইমেইল আপডেটের জন্য রেজিস্টার করুন

