
 কমিউনিনি লারিনিং সেন্ার 50 বছর পুর ন্  উদ ্যাপি 
করর কররছ কমিউনিনি লারিনিং সেন্ার

সকিনরিজ কমিউনিনি লারিনিং সেন্ার (CLC) এই বছর ্ার 
50্ি বার্নকী উদযাপি কররছ।  1971 োরল প্রত্নঠি্ 
হওয়ার পরর, CLC মবতিন্ন ধররের মবিািূরলযের ক্াে এবিং 
সপ্রাগ্াি অফার করর থারক যা প্রাপ্তবয়স্ক মিক্াথনীরদর 
জীবিযাত্ার পমরব ন্ ি করর্ এবিং মিক্া, দক্্ার মবকাি 
এবিং  কমিউনিনির িািা কারজ অিংিগ্হরের িাধযেরি ্ারদর 
মবকাি ও উন্নত্র েম্াবিা উপলরধি করর্ েহায়্া করর। 
মবগ্ পাঁচ দিরক, CLC সবি করয়ক হাজার প্রাপ্তবয়স্ক 
মিক্াথনীরক েহায়্া করররছ, যার িরধযে স্ািীয় বেবােকারী 
যারা সকিনরিরজ জন্মগ্হে করররছি এবিং বর�া হরয় উরেরছি, 
যারা অিযোিযে সদি সথরক সকিনরিরজ চরল এরেরছি, 
এবিং িরোথনীরা যারা িহরর স্ািান্তমর্ হরয়রছি এিি 
েকরলই ররয়রছি। 

"সকিনরিজ কমিউনিনির্ 50 বছররর পমরর্বা উদযাপি 
করর্ সপরর আিরা খুব গরবন্," কমিউনিনি লারিনিং সেন্াররর 
পমরচালক িামরয়া এিাই সকফারলরিাউ বলরলি।  “সবি 
মকছু বছর ধরর, মবতিন্ন বযোকগ্াউরডের এবিং েিংস্ককৃ ত্র অরিক 
িািু্  আিারদর কারছ  এরেরছি সযাগারযাগ করররছি এবিং 
আিারদর সপ্রাগ্ািগুরলর্ নিরয়ারজ্ হরয়রছি, মকন্তু েকরলর 
প্রত্ 

মরতেরলরয়ন্ 
সকিনরিজ প্যোি
3 িিং পা্া
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CityView النقاط البارزة يف هذا اإلصدار من نرشة
ة للمتعلِّمني البالغني م مركز تعليم املجتمع دورات مجانيَّ يقدِّ

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

وغريها. 

• هذا املكان آمن ويرحب بالناس من جميع الخلفيات والثقافات.	

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

املنزلية. 

لدى مدينة كامربيدج خطة ملكافحة التغيريات املناخية
• تأيت مخاطر التغيريات املناخية من ارتفاع درجة الحرارة، وسقوط الثلج، وارتفاع 	

منسوب مياه البحر.   

نصائح وتذكريات بالطقس يف فصل الشتاء
• عىل أصحاب األمالك جرف الثلوج وإزالة الجليد من جوانب الطريق.	

• عندما تعلن املدينة حالة الطوارئ بسبب الجليد، ستجد آخر التحديثات متاحة 	

 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. ا من عىل املخلفات. ميكنك طلب حاوية مخلفات وصندوق قاممة مجانً

.gov/compost

ع ملجلس أو لجنة املدينة  ر يف التطوُّ فكِّ
• ع يف املجلس أو اللجنة طريقًة رائعًة للمساهمة يف إعالء قيمة 	 قد يكون التطوُّ

مجتمعك.

• ة مع 	 ا لتتعامل بشكل أكرث فعاليَّ تأمل املدينة جعل مجالسها ولجانها أكرث تنوًع

األفراد من مختلف الثقافات، والخلفيات، والعقائد.

م لجنة مكتبة كامربيدج العامة دورات تعليم العلوم،  تقدِّ
STEAM والتكنولوجيا، والهندسة، والفنون، والرياضيات

• م هذه الربامج فرص تعليم مجانية، ويف متناول الجميع، وموارد متاحة 	 تقدِّ

للمشاريع، وفرصة للتعاون اإلبداعي.

• م 	 م فرصة تعلُّ هذه اللجنة جزء من مبادرة STEAM الكربى يف املدينة التي تقدِّ

ان كامربيدج. ة ملجاالت STEAM لجميع سكَّ مجانيَّ

كيف ستنفق مليون دوالر أمرييك لتحسني كامربيدج؟
• ان كامربيدج التصويت عىل املشاريع الالزمة لتحسني كامربيدج عن 	 بإمكان سكَّ

pb.cambridgema.gov طريق برنامج املساهمة املالية، من 3-12 ديسمرب 2021 عىل

يويص قسم الصحة العامة يف كامربيدج بتلقي تحصني فريوس 
كوفيد-19 وجرعة تنشيطه

• تعمل تحصينات كوفيد-19 الثالثة جيًدا لتقي من املرض الشديد، والحجز يف 	

Cambridgema.gov/vaccine  املستشفى، والوفاة. اعرف املزيد من

• جرعة التنشيط هي جرعة إضافية من التحصني تساعد عىل تقوية الجهاز املناعي.	

• ع األطفال املؤهلني، واملراهقني، والشباب بشكل خاص عىل الحصول عىل اللقاح. 	 نشجِّ

ستجد كذلك يف هذا اإلصدار:
• ستساعد تحسينات مرفأ الحي عىل معالجة مشاكل الفيضانات وتحسني الشوارع 	

واألرصفة

• أعد تجديد ترصيح مواقف السيارات للمقيمني قبل 30 مارس 2022 من عىل 	

 Cambridgema.gov/rpp
• م وحدة مكافحة الحرائق البحرية يف كامربيدج استجابًة باملياه يف حاالت 	 تقدِّ

الطوارئ

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

التعليامت املوجهة لرشكة الرتجمة: أضف يف نهاية كل صفحة السطر املوجود باألسفل باللغة املرادة 

عىل أن يكون الرابط باللغة اإلنجليزية. اقرأ باألسفل:

Cambridgema.gov/CVArabic عرض املقال الكامل باللغة العربية عىل

হাইলাইি   করা 
এই েিেযো  সথরক 
 অিবুামদ্ করা হরয়রছ 
একামধক িা্ায়। 
9-15 িিং পা্া

2021-22 োরলর িী্কাল

িীর্র আবহাও-
য়ার  সিাকামবলার 
িািা উপায় এবিং 
মরিাইডোর  
4-5 িিং পা্া

 তেনি 
এই বেরন্ত ট্যোি কািন  
সরাল আউি করার 
কাজনি  স্যোডোরন াই-
সজর কররব
6 িিং পা্া

2 িিং পা্ায় অবযোহ্ ররয়রছ

তেনির 
িযোরিজাররর  
সিরেজ
 সকিনরিরজ 80নিরও সবমি 
পাকন , সখলার িাে এবিং  
ওরপি সপেে ররয়রছ যা 
আিারদর বাতেন্ারদর জিযে 
অ্যোবিযেক, কমিউনিনি  েিারবি এবিং মবরিাদিিূলক 
এলাকা মহোরব কাজ করর।

 এই িরৎকারল, ত্িনি গুরুত্বপূেন ওরপি সপেে সপ্রারজরটের 
সি্ উদযাপি করর্  কমিউনিনি একনত্্ হরয়নছল। 
সেরটেম্বরর, ইস্ সকিনরিরজ ি্ুি 2.25 একর নিরিামথ সজ. 
িুমি, জনুিয়র পাকন  সখালা হরয়রছ।

অরটোবরর, এই িহর স্ট্ররবমর মহরলর গ্যোরকি নফল্ড োইরি 
একনি ি্ুি েিংস্কারককৃ ্ মবরিাদি েমুবধা চাল ুকরররছ 
যার্ ররয়রছ রলিল রলগ নফল্ড, ওয়ািাররপ্ েহ একনি 
বাচ্ারদর সখলার িাে এবিং একনি পারয় হাঁিার পথ যা 
বকৃহত্তর সকিনরিজ  কমিউনিনিরক উপককৃ ্ করর।

এবিং িরিম্বরর, সকিনরিরজ প্রথি ইউনিিােনাল নরজাইি 
(UD) সপ্গ্াউডে ত্মর আিঠুিানিকিারব েম্পন্ন  হরয়রছ। 
রযোরিমহ পারকন র এই ি্ুি 30,000 বগনফুি সখলার িােনি 
কিিওরয়লরথর েবরচরয় বর�া এবিং প্রত্নি  নফচারর 
UD িীত্গুরল সিরি চলা হরয়রছ – িারীমরক  আরসেতে-
তেমবরলনির েীিাবদ্ধ্ার বাইরর মগরয় এবিং এিি একনি 
পমররবি ত্মর করা যা িারীমরক েক্ি্া নিরবনরির্ 
েকল িািরু্র জিযে স্াগ্ জািায় এবিং বযেবহাররযাগযে, 
এছা�াও েিংরবদিিীল, জ্ািীয়, এবিং িািতেক ক্ি্ার 
মবতিন্ন্ার বযোপারর মবরি্ িরিারযাগ সদওয়া হরয়রছ। 
আমি এই ি্ুি সখলার িােনি ত্মর হওয়ার জিযে অ্যেন্ত 
গরবন্ এবিং সযিারব এনি   ইিকু্তেতিনির প্রত্ তেনির 
প্রত্শ্রুত্রক আরও এমগরয় নিরয় যায় যখি আিরা মবল্ট 
সপেেগুরলর েম্পরকন  আিরা মকিারব নচন্তা কমর ্া আবার 
কল্পিা কমর।

এই ত্িনি েনু্র এবিং উদ্াবিী ি্ুি সখালা জায়গা 
ছা�াও, সপারিন র সেন্নি পারকন র েিংস্কার এবিং পূবন সকিনরিরজ 
দনুি অত্মরক্ত  ওরপি সপেে েহ দনুি অত্মরক্ত প্রকরল্পর 
কাজও চলরছ।
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 আিারদর মিক্ক, উপরদষ্া এবিং সস্চ্ারেবকরদর িরিারযাগ এবিং সরনররকিি  মকন্তু 
একইিারব অপমরবর ন্ ্ ররয় মগরয়রছ।  
 আিরা ক্ােরুরির বাইররও আিারদর মিক্াথনীরদর বুঝর্ ও জাির্ সচষ্া কমর এবিং 
নিশ্চি্ কমর সয ্ারদর নিরজরদর এবিং ্ারদর পমরবারররও োরপািন  পায় সকিনরিরজ উন্নত্ 
করর্ এবিং আিারদর  কমিউনিনির  েনরিয় েদেযে হওয়ার জিযে প্ররয়াজিীয় েব রকরির 
েিথনি ররয়রছ।”
CLC 1971 োরল একনি সছাি প্রত্রবিী েিংস্া মহোরব কাজ শুরু হরয়নছল যা 
সকিনরিরজর বাতেন্ারদর প্রাপ্তবয়স্করদর প্রাথমিক মিক্া সদওয়ার জিযে েব বযেবস্া 
করার দানয়ত্ব নিরয়রছ। 1981 োরল, এনি তেনি-এর নরপািন রিন্ অফ মহউিযোি োরিন ে 
সপ্রাগ্ািে (DHSP) এর অিযে্ি একনি মবিারগ পমরে্ হয়।  আজ, CLC-স্ 23 
জি পূেন-েিরয়র কিনী েদেযে, 41 জি পািন িাইি কিনী েদেযে এবিং 90 জি সস্চ্ারেবক 
ররয়রছি যাঁরা প্রায় 60নিরও সবমি ক্াে এবিং সপ্রাগ্াি অফার করর থারকি।  CLC, উত্তর 
সকিনরিরজ 286 মরঞ্জ অযোতিনিউ-স্ একনি অত্মরক্ত োইি েহ, সেন্টাল সস্কায়াররর 5 
ওরয়স্ািন অযোতিনিউ-স্ অবমস্্।
 CLC প্রাথমিক োক্র্া পযনায় সথরক অযোরিান্সর ইিংরলি পযনন্ত স্পেকােন অফ আদার 
লযোঙু্রয়জ (ESOL) সকারেনর জিযে ইিংরররজর ছয়নি সলরিরলর ইিংরররজ মিক্াদাি 
অফার করর।  এর পমরচারল্ অযোরাল্ট সবতেক এরুরকিি সপ্রাগ্াি ছাত্রদর উচ্ 
মবদযোলরয়র েিাি নররপ্ািা (HiSET বা GED) মিক্া  অজন রির জিযে প্রস্তু্ করর।  
CLC মিক্াথনীরা করলজ সলরিরলর সকারেনর জিযে প্রস্তুত্ নির্ পারর এবিং বাঙ্ার মহল 
কমিউনিনি করলজ-এ  নরিজ িু করলজ সপ্রাগ্াি-এর িাধযেরি করলজ সরিনরি অজন ি করর্ 
পারর। োতিন ফাইর িারেনিং অযোতেস্যোন্ (CNA) সপ্রাগ্াি এবিং ইিফররিিি সিকরিালরজ 
কযোমরয়ার সট্নিিং সপ্রাগ্াি (যা Just-A-Start-এর েহরযামগ্ায় অফার করা হয়) েহ 
চাকমরর প্রমিক্েজনি্ সপ্রাগ্ািগুরল প্রত্রযামগ্ািূলক চাকমরর বাজারর স্্ন্ত্র স্াি 
ত্মরর োফরলযের জিযে প্রাপ্তবয়স্ক মিক্াথনীরদর দক্্া এবিং অতিজ্্া মদরয় েহায়্া 
করর।  এছা�াও, CLC স্া্করদর মিক্া চারলরয় যাওয়ার জিযে সরেডেে অফ দযে CLC 
িািক  লািহীি েিংস্ার  দ্ারা  স্কলারমিপ সদওয়া হয়।
"কমিউনিনি লারিনিং সেন্ার েম্পরকন  কথা িা  বলরল সকিনরিরজ আিার জীবিযাত্া েম্পরকন  
কথা বলা অেম্ব," CLC-এর ESOL সপ্রাগ্ারির 2021 গ্াজরুয়ি, লারা সররঞ্জল এিাই 
বযোখযো করররছি। "যখি আমি আিার স্ািীর োরথ রিারজল সথরক িারকন ি যুক্তরার্রে চরল 
আতে... আমি এিি জায়গায় থাকর্ িয় সপরয়নছলাি সযখারি আিার পরক্ েহরজ 
সযাগারযাগ করর্ পারা েম্ব িয়। যখি আমি CLC-স্ মিক্া নির্ শুরু কমর ্খি 
সথরকই আিার জীবি বদরল সগরছ।  
আমি সেখারি নিরাপদ সবাধ কররনছ, এবিং মিক্করা আিারদর সয সকারিা রজজ্াো বা 
প্ররনের উত্তর সদওয়ার জিযে সেখারি েবনদা প্রস্তু্ আরছি। CLC শুধু িাত্ মিক্াথনীরদর 
ইিংরররজ মিখর্ বা চাকমর খুঁরজ সপর্ োহাযযে করর িা। ্ারা আিারদর জীমবকা 
মবকারিও েহায়্া করর।"
 DHSP-এর অিংি মহোরব, CLC মিক্াথনীরা তেনি এবিং অিযোিযে কমিউনিনি েিংস্ার 
িাধযেরি উপলিযে চাইল্ড সকয়ার, আবােি এবিং কিনেিংস্ারির েিংস্ািগুরলর বযেবহার করর্ 
পারর।  CLC তিতত্তক কমিউনিনি এিরগজরিন্ নিি (CET), োহারযযের জিযে অিনু্ন্ 
সকিনরিজ পমরবারগুরলর কারছ সপৌছঁায় এবিং ্ারদর িািা রকি কমিউনিনি ইরিন্ এবিং 
েিংস্ািগুরলর েহায়্া ও েমুবধা সপর্ েিংযুক্ত করর, কমিউনিনির সি্ারদর সি ক্ৃত্বদারির 

জিযে ত্মর করর এবিং আিারদর মবতিন্ন কমিউনিনির েদেযেরদর োরথ আরও কাযনকরিারব 
কাজ করার জিযে এরজরন্সগুরলরক িািা রকিিারব েহায়্া করর৷  CET-এ আরিমরকায় 
জন্মগ্হেকারী ককৃ ষ্াঙ্, বািংলারদিী, ইমথওমপয়াি, হাইত্য়াি, পেযোনিি এবিং আরমব-
িা্ী  কমিউনিনির আউিমরচ ওয়াকন ার-রা অন্তিুন ক্ত ররয়রছ, যারা নিশ্চি্ করর সয এই  
কমিউনিনিগুরল যার্ সকিনরিজ জরু� পমরর্বা এবিং েিংস্ািগুরলর্ অযোরসেে সপর্ পারর।

সরেি পডে গল্ফ সকােন অন্তিুন ক্ত িা করর, বাতেন্ারদর এবিং দিনিাথনীরদর উপরিাগ 
করার জিযে সকিনরিরজ প্রায় 265 একর িহররর িারলকািাধীি জিোধাররের 
বযেবহাররর জিযে  ওরপি সপেে ররয়রছ। এিা স্া জািাই আরছ সয আিারদর িহর 
সদরির েবরচরয় ঘিবেত্পূেন িহরগুরলর িরধযে একনি, ্াই সখালা জায়গার 
চামহদাও সবমি। 2020 োরলর সির্র মদরক যখি িহররর িরধযে প্রায় চার একর 
সখালা জায়গা সকিার মবরল েরুযাগ সদখা সদয়, ্খি  তেনি অযোরমিনিরস্ট্রিি এবিং 
তেনি কাউরন্সল $18.5 মিরলয়ি অরথনর মবনিিরয় োইিনিরক বামকিংহাি রিাউি 
অযোডে নিরকালে সথরক েরুরক্্ করর্ দ্রু্ কাজ করর। এই েম্পতত্ত - িমবি 
সু্কল কিরপ্সে সথরক অল্প দরূরত্ব - ওয়ািার তট্িরিন্ সফতেরলনি এবিং মকিংেরল 
পাকন  সথরক সরেি পডে পাকন ওরয় অবমধ জরু� অবমস্্ ররয়রছ। সযরহ্ু আিরা 
দানয়ত্ব নিরয় িহররর আরথনক মব্য়গুরল পমরচালিা করর্ থামক, ্াই আিরা 
এই ধররের রিয় করার অবস্ারি নছলাি কারে আিরা উচ্-িারির ওরপি সপেে 
প্রকল্পগুরলর্ অত্মরক্ত উরলেখরযাগযে মবনিরয়াগ চারলরয় যারচ্ যা আিারদর 
বাতেন্ারদর পরব ন্ ী প্রজন্মরক েরােমর উপককৃ ্ কররব।

আিারদর  ওরপি সপেেগুরলর মবকারির োরথ োরথ, এই িহর নিশ্চি্ করর্ 
চায় সয পমরব ন্ িগুরল আিারদর েম্প্রদারয়র িূলযেরবাধরক প্রত্ফরল্ করর এবিং 
একনি  ওরপি সপেে  প্যোনিিং প্ররেেপ্রত্ঠিা করররছ যার কাজ ব ন্ িারি চলরছ। 
এনি পাকন  এবিং  ওরপি সপেে েম্পরকন ্ িমব্যে্ কারজর নিরদন িিা সদরব এবিং 
আমি এই েিারলাচিািূলক  কমিউনিনি   প্যোনিিং প্ররেে আপিারক নিরয়ারজ্ 
হওয়ার জিযে উৎোমহ্ করব। এই পদ্ধত্ েম্পরকন  আপনি আরও জাির্ পাররি 
Cambridgema.gov/openspacesurveyএখারি।

বরাবররর ির্া, আিার অনফরে 617-349-4300 িম্বরর কল করর অথবা 
citymanager@cambridgema.gov-এ আিারক ইরিল করর আিারক 
আপিার  নফরবযোক  বা ধারো  পাোর্, আপিারক স্াগ্ জািাই।

তেনি িযোরিজাররর বা ন্ া প্রচ্দ সথরক অবযোহ্ ররয়রছ 50 বছর পুর ন্  উদযাপি কররছ কমিউনিনি লারিনিং সেন্ারপ্রচ্দ সথরক অবযোহ্ ররয়রছ

2 CityView Winter 2021-22

 CLC-এর 18 সথরক 80 বছর পযনন্ত বয়েী েকল মিক্াথনী, মিক্া ও  সকমরয়াররর 
পরািিন, পামরবামরক োক্র্া, তেনিয়ররদর জিযে ক্াে, মবিািূরলযে মিক্াদাি, কম্ম্পউিার 
ক্াে, চাকমরর প্রমিক্ে ওয়াকন িপ, সি ক্ৃ রত্বর েরুযাগ এবিং স্ািীয় েিংস্ার সরফাররল েহ 
মবতিন্ন ধররির েহায়্া এবিং পমরর্বার  অযোরসেে ররয়রছ। CLC মিক্াথনীরাও িাগমরকত্ব 
ক্ারে অিংিগ্হে করর্ পারর, যা মিক্াথনীরদর US তেনিরজিমিপ পরীক্া সদওয়ার জিযে 
প্রস্তু্ করর। 2000 োল সথরক, 200 জরিরও সবমি CLC মিক্াথনী িারকন ি িাগমরক 
হরয়রছি।
"সকিনরিজ হরলা এক ধররির োদর অিযেথনিাকারী এবিং তবনচত্যেিয়  কমিউনিনি, এবিং 
কমিউনিনি লারিনিং সেন্ার আিারদর িহরর এই িূলযেরবাধগুরলরক  বজায় রাখর্ এক 
সিৌরলক িূমিকা পালি করর," তেনি িযোরিজার লইু এ. নরপােকুরয়ল বলরলি। “আমি 
CLC স্াফ, মিক্ক এবিং সস্চ্ারেবকরদর প্রচণ্ড  সরনররকিরির প্রিিংো কমর। সয 
সপ্রাগ্ািগুরল CLC অফার করর এবিং এর কাজকিন যা মিক্াথনীরদর উপর আজীবি প্রিাব 
সফরল ্া সকিনরিজরক বেবাে করর্ এবিং কাজ করার জিযে আরও পেন্িিীল ও প্রােবন্ত 
জায়গা মহোরব গর� স্ারল।”
মবগ্ পাঁচ দিক ধরর, CLC েব েিংস্ককৃ ত্ এবিং পামরপারশ্নক অবস্ার সলাকজরির জিযে 
একনি নিরাপদ এবিং স্াগ্ জািারিার জায়গা মহরেরব ররয় সগরছ। সকাতির-19 িহািারী 
চলাকালীি অিূ্পূবন চযোরলরঞ্জর েম্ুখীি হরল, CLC কিনীরা এবিং সস্চ্ারেবকরা 
সকায়াররন্াইরির েিয় মিক্াথনীরদর েহায়্া করার জিযে পমরমস্ত্র েরঙ্ দ্রু্ 
িানিরয় সিয়।  মিক্াথনীরদর িাচুন য়াল মিক্ায় অিযেস্ত করর্ এবিং ্ারদর মিক্ক এবিং 
েহপােীরদর োরথ েিংযুক্ত থাকর্ োহাযযে করার পািাপামি, CLC ্ারদর মিক্াদাি 
চারলরয় যাওয়ার জিযে সকিনরিজ পাবরলক লাইররিমর েহ, Chromebooks, হিপেি 
এবিং ওরয়বকযোিগুরলরক নিরাপরদ ও মবঘ্নহীিিারব কাজ করার উপরযাগী করর ্ুলর্ 
লাগা্ার েম্প্রদারয়র কমিউনিনির অিংিীদার পািন িাররদর োরথ কাজ করররছ।
কমিউনিনি লারিনিং সেন্ার েম্পরকন  আরও ্রথযের জিযে, Cambridgema.gov/CLC 
সদখুি.

েমিমজরিিমপ ক্লােরর গ্র্যাজুয়রিিরর ছবম প্রাক-COVID-19 িহািারী্র ্োলা হয়রছর



বি্যা েিে্যা, রাে্্া এবিং ফুিপাথ এবিং  ওপরি ে্পরেগুলম িোকাবমলায় বি্দররর উি্ি্মকল্প
আরও ঘি ঘি, েিংরক্প্ত, খুব ্ীরি ঝ�-জলজনি্ দরুযনাগপূেন ঘিিার কাররে বন্ররর আরিপারির এলাকা বিযোয় সিরে যাওয়ার জিযে যরথষ্ ঝঁুমকপূেন এবিং জলবায়ু পমরব ন্ রির মব্রয় 
িহররর িূলযোয়রি সদখা সগরছ সয বিযোর ঝঁুমক বা�রছ। বন্র  পমরকাোরিা উন্নয়ি প্রকরল্পর মদ্্ীয় ধারপর বাস্তবায়ি, ব ন্ িারি চলরছ, 
আরিপারি বকৃতষ্ ও ঝর�র পরর জল সবর� মগরয় বিযো এবিং সেই েরঙ্ িদন িা মদরয় অত্মরক্ত জল বাইরর সবর করার বযোকআপ বিযোর তরেরকারয়রন্স এবিং ্ীরি্া হ্াে কররব এবিং রাস্তা, 
ফুিপাথ, ছায়াদািকারী গাছ, েবুজায়ি এবিং সখালা জায়গা েহ আরিপারির িূপকৃরঠির  পমরকাোরিারক উন্ন্্র কররব।

মবিপ অযোরলি ড্াইরির কারছ পারকন িং লি 6 (PL6)-এ একনি িূগিন স্ স্িনওয়ািার িযোঙ্ নিিনারের1ি  পবনর্ এিা করার কথা ররয়রছ। িযোঙ্নি চাল ুহরয়রছ 
সি-এ 2021 এবিং 2021 োরলর গ্ীরমের ঘি ঘি বকৃতষ্পার্র েিয় বন্রর বিযোর েম্াবিা ও ্ীরি্া কমিরয় ্াৎক্ণেক েুমবধা করর মদরয়রছ। িযোঙ্ এবিং পাম্প সস্িি প্রায় 400,000 
গযোলি ঝর�র জল েঞ্চয় করর এবিং 2 জলুাই, 2021 ্ামররখ বকৃতষ্পার্র েিয় প্রত্ মিনিরি 6,000 গযোলি পমরিারেরও সবমি হারর জল পাম্প করা হরয়নছল। ঝর�র জরলর প্রিারব 
জল ির ন্  করার কাররে ত্মর িযোঙ্গুরল ইিস্ল করার আরগ, এই জলুাইরয়র ঝ�জল দরুযনাগ হরলই ্া আরিপারি বিযোর উরলেখরযাগযে কারে হরয় উে্। 

2য় পরবনর অধীরি, বন্ররর িরধযে অত্মরক্ত িূগিন স্ ঝর�র জল এবিং  তেউরয়জ সস্াররজ  নিিনাে করা হরব। 2য় পরবন প্রকল্প এলাকার িরধযে মবদযেিাি িূগিন স্ ইউনিরলনি, এবিং রাস্তা, 
ফুিপাথ এবিং অিযোিযে পাবরলক  ওরপি সপেেগুরলর উন্নত্করেও অন্তিুন ক্ত ররয়রছ। 

এই প্রকরল্পর অিংি মহোরব িহরনির্ আরও প্রচুর গাছ লামগরয় গারছর ছায়া বা�ারিা এবিং বন্রর পারয় চলা পথ-এলাকা কিার্ও প্রত্শ্রুত্বদ্ধ। জলবায়ু পমরব ন্ রির কাররে 
আিারদর গ্ীমেকাল আরও গরি হরয় উেরছ। এিনির্ গাছ থাকরল ্া "অিিূু্ হওয়া" ্াপিাত্া কিার্, বান�র িী্ল করার খরচ কিার্ এবিং বা্ারের  সকায়ারলনি উন্ন্ করর্ 
োহাযযে করর।

প্রকরল্পর মব্রয় িহররর ক ক্ৃন পক্রক পরািিন সদওয়ার জিযে আরিপারির বাতেন্ারদর েিন্বরয় একনি ওয়ারকন িং গ্রুপ ত্মর করা হরয়রছ এবিং এই উন্নত্গুরল েম্পরকন  আরিপারির সথরক 
ইিপুি পাওয়ার জিযে ্া আউিমরচ করার প্ররচষ্া চলরছ। প্রকল্প েম্পরকন  ্রথযের জিযে এবিং আপনি  মকিারব এর্ জন�্ ও নিরয়ারজ্ হর্ পাররি, ্া জাির্ Cambridgema.gov/
theport সদখুি।.

 সরতেরলরয়ন্ সকিনরিজ  প্যোি 
জলবায়ু পমরব ন্ রির ঝঁুমক কিাবার নিরদন মিকা 
মহোরব কাজ করর
জলুাই িারে, িহর ক ক্ৃন পক্  সরতেরলরয়ন্ সকিনরিজ  প্যোি প্রকাি করর, যা জলবায়ু 
পমরব ন্ রির ঝঁুমক কিার্ এবিং এ�ারিা যায় িা এিি প্রিাবগুরলর জিযে  কমিউনিনিরক 
প্রস্তু্ করর্ োহাযযে করার জিযে সরারিযোপ মহোরব কাজ করর। পমরকল্পিানি 2030 
এবিং 2070 োরলর মদরক লক্যে করর, রিিবধনিাি ্াপিাত্া, রিিবধনিাি বকৃতষ্পা্ এবিং 
েিুদ্রপকৃরঠির উচ্্া বকৃনদ্ধর ির্া জলবায়ু পমরব ন্ িজনি্ ঝঁুমকর মব্রয়  সফাকাে করর।
 সরতেরলরয়ন্স  প্যোনিিং  একনি  কমিউনিনি প্ররেে  সথরক ত্মর হরয়রছ যা জলবায়ু 
পমরব ন্ রির ক্ত্কর মদক ও দবুনল্াগুরল িূলযোয়ি কররই শুরু হরয়নছল, " ক্াইরিি 
সস্ট্রে সিস্" করর রজজ্াো করা হরয়নছল সয আিরা যমদ রিরিই জল স্তর এবিং ্াপিাত্া 
আরও বা�র্ সদমখ এবিং এর মবরুরদ্ধ সকািও পদরক্প িা কমর ্রব সিৌ্ অবস্ায় 
এবিং োিারজকিারব সকিনরিরজর কী পমরেত্ হরব৷ সকিনরিরজর কারছ এরকি জলবায়ু 
পমরব ন্ রির অথন কী এবিং কী ধররির সকৌিল কাযনকর, েম্াবযে এবিং িযোয়েঙ্্ হর্ পারর 
্া সবাঝার জিযে এখািকার বাতেন্া, বযেবো-েিংস্া, প্রত্ঠিাি এবিং  কমিউনিনি  েিংস্াগুরল 
জিেিা,  ওয়াকন িপ, সফাকাে গ্রুপ এবিং েিীক্া ই্যোমদ িািা কারজ নিযুক্ত নছল।
 সরতেরলরয়ন্ সকিনরিজ প্যোি এই ধারোর  ওপর তিতত্ত করর ত্মর করা হরয়রছ সয সকিনরিজ 
অ্ীর্ অিযেস্ত জলবায়ুর জিযে েহিিীল অবস্ায় আরছ এবিং এনিরক অবিযেই িমব্যের্র 
পমরব ন্ িিীল জলবায়ুর েরঙ্  িাপ করর খাপ খাইরয় নির্ হরব। পমরকল্পিা্র্ 
থাকা 34নি সকৌিরলর লক্যে হল চারনি সরেেীর কাজকিন কররই এই িহররর সিৌ্ 
অবস্ার ও োিারজক অবস্ার  সররজরলরয়ন্স বকৃনদ্ধ করা: কাছাকানছ সথরক েকরলর িরধযে 
প্রত্রবিীিরিািাবাপন্ন্া, আরও উন্ন্ প্রযুতক্ত েহ বান�ঘর, িতক্তিালী  পমরকাোরিা, 
এবিং েবুজ িহর বািারিা ও রক্া করাই একিাত্ উপায়। এবিং  এখারি কমিউনিনির েিস্ত 
অিংরির জিযে িূমিকা  ররয়রছ - বাতেন্ারা, েব রকরির প্রত্ঠিাি, সদরির েরকার এবিং 
বযেবোনয়ক েিংস্া। েফল হওয়ার জিযে, েবাইরক এই কারজর অিংি হরয় উের্ হরব এবিং 
েহরযামগ্া করর্ হরব।
সবমি করর গাছপালা লামগরয় বকৃতষ্র পমরিাে বা�ার্ বাগাি ত্মর, েবুজ ছাদ, আররা 
পাকন  এলাকা বা�ারিা, গাছ আররা সবমি করর লামগরয়, গারছর ছায়ার েম্প্রোরে, 
এবিং হালকা ররের ছাদ ও রাস্তা ত্মর করর সেৌরিতক্তর প্রত্ফলি বকৃনদ্ধ করার ির্া 
পমরকল্পিাগুরল এরক এরক বাস্তবানয়্ করর চরি ্ারপর প্রিাবজনি্ ঝঁুমক কিারিা সযর্ 
পারর। িূগিন স্ স্িনওয়ািার সস্াররজ িযোঙ্, ব্ ুরুফ ও মগ্ি রুফ বান�রয় (অথনাৎ, ছারদ 
অস্ায়ীিারব জল েঞ্চয় করর,  ) এবিং সরইি গাররন রির ির্া েবুজ পমরকাোরিা মদরয় 
আরও ্ীরি বকৃতষ্পা্ ও ফল্ঃ প্রবল বিযোর ঝঁুমক কিারিা সযর্ পারর। উচ্্র েিুদ্রপকৃরঠি 
বরয় আিা সঝার�া সেউ ও ঝ�রক জায়গায় জায়গায় আঞ্চরলক বাধা েকৃতষ্ করর অরিকিা 
পমরিারেই অবরুদ্ধ করা সযর্ পারর। এই েিস্ত বযেবস্া নিরয় ঝঁুমকগুরল অরিকিা কিারিা 
সগরলও, সেগুরল েমূ্পেনরূরপ নিিূনল করা যায় িা, ্াই প্রত্ররাধ করা যায় িা এিি 
প্রিাবগুরলর জিযে প্রস্তু্ থাকার জিযেও আলাদা পদরক্প  সিওয়া উনচ্।
সরতেরলরয়ন্ সকিনরিজ পমরকল্পিার োরথ েিন্বয় করর ত্মর করা হরয়রছ 
আরবাি ফররস্ িাস্ার প্যোি, এিতিিি সকিনরিজ িহরবযোপী পমরকল্পিা, 
সিি রজররা অযোকিি প্যোি, এবিং কমিউনিনি সহলথ ইিপ্রুিরিন্ প্যোি।  ক্াইরিি 
সররজরলরয়ন্স বজায় রাখার জিযে অরিক ধররির পদরক্প সিওয়া হরয়রছ ইত্িরধযে বা 
লাগা্ার কাজ চলরছ। আরবাি ফররস্ িাস্ার প্যোি েরকামর ও সবেরকামর েম্পতত্তর্ 
বকৃক্ সরাপে ও পমরচযনা বযেবস্া েম্প্রোমর্ করররছ। বন্র  পমরকাোরিা প্রকল্প েহ সবি 

করয়কনি িূগিন স্ স্িনওয়ািার িযোঙ্ প্রকল্প, 
 পাবরলক ওয়াকন ে নরপািন রিরন্র  দ্ারা   বাস্তবানয়্ করা হরচ্। ক্াইরিি সররজরলরয়ন্স 
সজানিিং িাস্ক সফােন সজানিিং-এ বিযো এবিং ্ারপর প্ররয়াজিীয়্া সকানরফাই করার জিযে 
েপুামরি জামর কররব। ি্ুি উন্নয়ি প্রকল্প, সযিি নফঞ্চ সকিনরিজ আবােি প্রকল্প,   2070 
োরলর বিযোর উচ্্া রুখর্ পারর এইিারবই িকিা করা হরয়রছ। 2008 োল সথরক  
রুফিপ মররলেটেন্স  ক্ি্া বকৃনদ্ধ করা হরচ্,

যা সকিনরিজ আরবাি মহি রযোিরবারন , Cambridgema.gov/urbanheatdashboard-এ 
সদখারিা হরয়রছ। এবিং জিস্াস্যে মবিারগর সকিনরিজ কমিউনিনি কপনে, COVID-19 িহািারী 
চলাকালীি গমে্ হরয়রছ, এবিং এর প্ররচষ্া রিরিই মস্ত্স্াপক্ার মদরক সিা� নিরচ্। সকিনরিজ 
আিারদর প্রত্রবিী িহর এবিং রারজযের োরথ ত্িনি আঞ্চরলক জলবায়ু পমরব ন্ ি েহরযামগ্ার্ও 
অিংিগ্হে করর।

একনি েিংরক্প্ত মররপারিন র িাইরিল  সরতেরলরয়ন্ তেনি সরতেরলরয়ন্ মপপল মিররািারির, এই ধররির 
পমরকল্পিার একনি েিংরক্প্ত মববরে সদওয়া হরয়রছ। ক্াইরিি সররজরলরয়ন্স িুলমকি, যার িরধযে িািা 
ধররির েপুামরি এবিং  মররোেন ররয়রছবা উপারয়র কথা বলা ররয়রছ, এছা�াও এনি িা�ারি, বান�র 
িারলক, সছাি বযেবো এবিং বর�া প্রত্ঠিারির জিযে ত্মর করা হরয়রছ।

িািা  সরতেরলরয়ন্ পমরকল্পিা এবিং সকিনরিজ িহররক জলবায়ু পমরব ন্ রির সপ্ররক্র্ 
আরও  সরতেরলরয়ন্ করর ্ুলর্ োহাযযে করার জিযে কীিারব অিংিগ্হে করা যায় 
সে েম্পরকন  কযোিিানরিরজয়ািরদর আরও সবমি জাির্ ও বুঝর্ উৎোমহ্ করা হয় 
Cambridgema.gov/resilientcambridge-এ।
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িীর্র িরেরুি আিারদর উপর এর প্রিারবর 
সিাকামবলা করর্, অিগু্হ করর বাতেন্ারদর এবিং 
েম্পতত্তর িারলকরদর জিযে সদওয়া এই েহায়ক অিসু্া-
রকগুরল পযনারলাচিা করুি৷িীর্র িরেরুি আিারদর 
ওপর এর প্রিারবর সিাকামবলা করর্, অিগু্হ করর 
বাতেন্ারদর এবিং প্রপাতিন র িারলকরদর জিযে সদওয়া এই 
েহায়ক মরিাইডোরগুরল  মরতিউ করুি৷ 

্ু্ারপা্ শুরু হওয়ার ত্ি ঘণ্ার িরধযে িহররর েিস্ত 
প্রধাি রাস্তাগুরলরক রাোয়নিকিারব বরফ-িুক্ত কররব, 
ঝ� চলাকালীি েিস্ত পযনারয় সেগুরলরক নিয়ন্ত্ররে 
রাখরব, এবিং একবার ঝর�র ্াণ্ডব সি্ হরয় সগরলই 
িহররর  েীিান্তব ন্ ী েিস্ত রাস্তা এবিং ফুিপাথ পমরষ্ার 
করার কাজ কররব৷ 

নিরদন ষ্ মকছু সক্রত্, গেপূ ন্  মবিাগ প্র্যোমি্ ্ু্া-
রপার্র আরগ ে�কপরথ ্রল আকারর রিাইরির 
দ্রবে প্ররয়াগ করর এবিং ্ু্ারকো বা বরফরক রাস্তার 
ওপরর জির্ বাধা সদয়। দািাদার লবরের বযেবহা-
সরর ফরল রাস্তায় ্া বাউন্স করর্ পারর বা ্ু্ার ও 
বররফ   লবেকোগুরলর োরথ আিরক  সযর্ পারর, 
মকন্তু বকৃতষ্পার্র েিংপেরিন আোর োরথ োরথ রিাইি 
কাজ শুরু করর। এর ফরল েহরজ এবিং আরও দক্িারব 
ও দ্রু্ রাস্তা সথরক ্ু্ারকো বা জিা বরফ েরারিা  
যায়। ্াছা�াও, রিাইি বযেবহারর প্রায় 30% কি লবে 
বযেবহার করর পমররবিগ্ প্রিাব কিারিা যায় এবিং 
গারছর মিকর� এবিং জলপরথ অত্মরক্ত লবরের প্রবাহ 
সরাধ করা যায়। 

আিরা য্িা েম্ব দক্্ার োরথ এবিং কাযনকরিারব 
্ু্ারকো বা জিা বরফ েরারিার প্রনরিয়াগুরলরক 
লাগা্ার ্দারমক কমর এবিং িহররর ফুিপাথ এবিং 
রাস্তাগুরলরক েিস্ত বযেবহারকারীর জিযে নিরাপদ এবিং 

 িী্কালীি আবহাওয়ার সিাকামবলার িািা উপায় এবিং মরিাইডোর

ফুিপাথ, হাইরড্ন্ এবিং কযোচ সবতেি পমরষ্ার রাখুি
আপনি ্ু্ার এবিং বরফ েমররয় আপিার আও্ায় থাকা জায়গানি পমরষ্ার কররও েিগ্  কমিউনিনিরক োহাযযে করর্ 
পাররি।

একনি  মরিাইডোর মহোরব, তেনি  অররন িযোন্স অিযুায়ী:

â মদরির সবলা বরফ প�া বন্ধ হওয়ার 12 ঘন্ার 
িরধযে এবিং োরা রা্ ধরর প�রল  পররর মদি দপুুর 
1িার আরগ  প্রপাতিন র িারলকরা ্ারদর  প্রপাতিন র বা 
বযেবোর েিংলগ্ন ফুিপা্ সথরক বরফ পমরষ্ার করার 
জিযে দায়ী থারকি। হুইলরচয়ার এবিং স্ট্রলারগুরলরক 
যাওয়ার জায়গা সদওয়ার জিযে ফুিপার্ পমরষ্ার 
করা পথগুরল অবিযেই 3-4 ফুি চও�া হর্ হরব। 
বান�ঘর বা  প্রপাতিন র অিংি সকারিা সকারে থাকরল 

অবিযেই এর চারপারির ফুিপাথ পমরষ্ার করর্ হরব 
এবিং রিেওয়াকগুরলর্  োল ু পমরষ্ার করর্ হরব।

â বরফ প�ার 6 ঘন্ার িরধযে েিস্ত বরফ েরাি বা 
গরলরয় সফলিু। আপনি যমদ বান� বা এলাকা সথরক 
দরূর থারকি ্রব আপিার  প্রপাতিন র পারি থাকা 
সয সকউ সয অবিযেই ফুিপাথ এবিং  োল ু পমরষ্ার 
করর সদরব  ্া নিশ্চি্ করা আপিার দানয়ত্ব। তেনির 
ফুিপা্ মক্য়াররন্স অররন িযোন্স সিরি চলর্ বযেথন হরল 
জমরিািা হরলা $50/মদি।
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ঝ� আোর আপররি এবিং পারকন িং েিংরিান্ত ্থযে
সকিনরিজ সস্া সেন্ার, Cambridgema.gov/snow সদখুি
চলাচলরযাগযে করর ্ুলর্ ি্ুি েরঞ্জাি এবিং পমররবি বান্ধব সকৌিলগুরলর্ মবনিরয়াগ 
কমর। 

দযে তেনি অফ সকিনরিজ সস্া সেন্ার, Cambridgema.gov/snow,  
i্ু্ারপার্ জরুমর অবস্ায় পারকন িংজনি্ মবমধনির্ধ, মবকল্প মহোরব অফ-রস্ট্রি পারকন িং 
এবিং পারকন িং বন্ধ করা েম্পরকন  ্থযে এবিং আপররিগুরল অন্তিুন ক্ত করর থারক৷ এিিকী 
যমদও 
্ু্ারপা্জনি্ সকারিা জরুমর অবস্া সঘা্ো করা িা হরলও, দয়া করর িরি রাখরবি 
োধারে অি-রস্ট্রি পারকন িং নিরদন মিকা আরছ:

â রাস্তার সকাে সথরক কিপরক্ 20 ফুি দরূর গান� পাকন  করুি যার্ বরফ েরাবার 
প্াওগুরল ধাক্া মদরয় রিেওয়াক সথরক বরফ েরার্ পারর। রাস্তার সকাে সথরক 
দরূর পারকন িং করা হরল ্ার্ োরা বছরই দকৃিযেিাি্া এবিং নিরাপত্তা উন্ন্ করর। 

â মক্য়ারর পারকন িং সপেে রাখার জিযে সপেে সেিার বযেবহার করা সবআইনি; রাস্তায় 
পারকন িং সপেরে সররখ যাওয়া সয সকারিা বস্তু েমররয় সদওয়া হরব।

্ু্ার অবযোহত্ সপ্রাগ্াি এবিং সবলচা বযেবহারর ্া েরার্ েহায়্া

নিম্ন আরয়র বাতেন্া যারা বয়স্ক বা যারদর সকারিা িারীমরক অক্ি্া আরছ ্ারা 
িহররর ্ু্ার অবযোহত্ সপ্রাগ্ারির জিযে সযাগযে্া অজন ি করর্ পাররি। আরও ্রথযের 
জিযে, 
সকিনরিজ কাউরন্সল অি এরজিং, 617-349-6220 িম্বরর (িরয়ে) বা কল করুি 
617-349-6050 (TTY)। 

 আপিার যমদ সযাগযে্া িা থারক, কাউরন্সল অি এরজিং সপিাদার বরফ েরারিার 
সকাম্পানি এবিং ছাত্রদর সকারিা েীমি্ ্ারলকা মদর্ পারর যারা আরলাচিার িাধযেরি 
মকছু িজমুর নিরয় আপিার হরয় এর জিযে সবলচা মদরয় বরফ েমররয় সদরব।

অিলাইরি বা আপিার স্ািন রফাি বযেবহার করর েিেযোর কথা মররপািন  করুি

ফুিপাথ, বাইক সলি, বা রাস্তাগুরল সদখুি  সেগুরল  মক পমরষ্ার করার প্ররয়াজি  ? 
একনি েিেযো মররপািন  করর্ িাত্ এক মিনিি েিয় লারগ এবিং আিারদর রাস্তা এবিং ফু-
িপাথরক আরও নিরাপদ করর্ োহাযযে করর৷ iPhone বা Android-এর জিযে মবিাি-ূ
সলযে Commonwealth Connect অযোপ রাউিরলার করুি অথবা Cambridgema.
gov/311 -এ অিলাইরি মররপািন  করুি।

িী্কালীি ঝর�র জিযে প্রস্তুত্ নিি 

â ঝর�র েিরয় বান�র্ আপিার কারছ যরথষ্ ঘর গরি রাখার জ্ালানি সয আরছ ্া 
নিশ্চি্ করুি;

â বযোিামর, লেযোিলাইি, নিিজা্ পেযে, সবা্লজা্ জল িজু্  করুি;

â সধাঁয়া এবিং কাবনি িরিাসোইর নররিটের েমেকিারব কাজ কররছ মক িা ্া নিশ্চি্ 
করুি;

â আপিার প্ররয়াজিীয় ও্ুরধর েরবরাহ িজু্  আরছ মক িা ্া নিশ্চি্ করুি।

্ু্ারপার্র ে্কন ্া সপর্  সররজস্ার করুি
সফাি, সিসেি করা বা ইরিরলর িাধযেরি, সস্া ইিারজন রন্স পারকন িং বযোি অযো-
লািন  সপর্  সররজস্ার করুি Cambridgema.gov/subscribe-এ,  
অথবা Twitter-এ @CambMA এবিং Facebook-এ আপরররির 
জিযে আিারদর ফরলা করুি। জিোধারেরক করথাপকথি  ফরলা করর্ 
োহাযযে করার জিযে এই িহর িুইিারর হ্াি িযোগ #CambMASnow 
বযেবহার কররছ।
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এই িহর এই বেরন্ত ট্যোি কািন  সরাল আউি 
করা  স্যোডোরন াইজ কররব
সকিনরিরজর ইঁদরু দিি ও নিয়ন্ত্রে প্ররচষ্ার বকৃহত্তর অিংি মহোরব, এই িহর 2022 
োরলর বেরন্ত কাবনোইর েিংগ্রহর জিযে একনি িািেম্্ ট্যোি কািন  ত্মর কররব। 
নরপািন রিন্ অফ পাবরলক ওয়াকন ে (DPW) িহররর কাছ সথরক কাবনোইর 
েিংগ্হ পমরর্বা গ্হেকারী েিস্ত বান�র্ মবিািূরলযে ি্ুি ট্যোি কািন  েরবরাহ 
কররব।

ইঁদরু নিয়ন্ত্ররে োহাযযে করার জিযে, এই ি্ুি ট্যোি কািন  রাস্তায়/ফুিপার্ আব-
জন িা ছ�ারিা কমিরয় সদরব এবিং িহর জরু� অরিক বযোরররলর বদলী মহোরব কাজ 
কররব সযখারি ইঁদরুরর চলাচল করর বা যা ইঁদরুরর প্ররবরির েহজ পরয়ন্ ত্মর 
করর। ি্ুি ট্যোি কািন  
এছা�াও ফুিপাথ বযেবহার উন্ন্ করর এবিং এররগািমিসে উন্ন্ করর 
DPW কিনীরদর জিযে।

ইঁদরু নিয়ন্ত্ররের প্ররচষ্া েবনামধকিারব করর্, অিগু্হ করর  
নিম্নরলমখ্ বযেবস্া নিি:

• েিস্ত খাদযে বজন যে কাবনোইর করম্পাস্ কারিন  রাখুি যার্ একনি লযোচ থারক 
যা ইঁদরু নিয়ন্ত্ররে অ্যেন্ত কাযনকরী বযেবস্া নিরয় থারক। আিারদর  কমিউ-
নিনি ইঁদরু দিরি আিরা এইগুরলর খারদযের উৎে এরকবারর েমররয় মদর্ 
পামর ্াহরল েবরথরক িারলা হরব।। আলাদািারব খাদযে বজন যে েিংগ্হ করার 
জিযে একনি করম্পাস্ কািন  এবিং/অথবা রান্নাঘররর মবি বযেবহাররর জিযে 
পাওয়ার অিরুরাধ করর্, Cambridgema.gov/compost-এ যাি।

• নিশ্চি্ করুি সয ট্যোি কারিন র োকিা েমূ্পেনরূরপ বন্ধ এবিং কািন নি অত্মরক্ত িরাি 
হরয় উপরছ প�রছ িা।

• করম্পারস্িং এবিং পুিবনযেবহার করর এবিং মবরি্ পুিবনযেবহাররর জিযে ইরলকট্নিসে 
বা সিসেিাইলগুরল আলাদা করর সফরল মদরয় য্িা েম্ব আবজন িা কিাবার সচষ্া 
করুি। 'Get Rid of It Right' িুলনি বযেবহার করুি CambridgeMA.Gov/
Recycle-এ থাকা আরও ্রথযের জিযে।

• েিংগ্রহর আরগর রার্ েরন্ধ 6িার পর বা েিংগ্রহর মদি েকাল 7 িার িরধযে কািন গু-
রলরক কাবন এ রাখা উনচ্। েিংগ্রহর পর েরন্ধ 6িার িরধযে কািন গুরলরক কাবন সথরক 

েমররয় সফলর্ হরব।

2022 োরলর প্রথি মদরক, এই িহর ি্ুি সপ্রাগ্াি েম্পরকন  একনি কমিউনিনি মিনিিং-এর 
আরয়াজি কররব। ি্ুি ট্যোি কািন  পাওয়ার আিা কখি করর্ হরব এবিং  মকিারব 
পুরারিা ট্যোি বযোররল (গুরল)  নররপোে করর্ হরব সেই ্থযে েহ এই িহর একনি সপাস্-
কারন ও পাোরব৷ ি্ুি ট্যোি কািন গুরল মবতিন্ন মবরল্ডিংরয়র আয়্ি অিেুারর বযেবহার করার 
জিযে ত্িনি তিন্ন আকারর আেরব। এই সপ্রাগ্াি এবিং িহররর অিযোিযে বজন যে সপ্রাগ্াি েম্প-
সকন  েব মকছু জাির্ লরুপ থাকার জিযে িহররর িাতেক মরোইমক্িং, করম্পারস্িং এবিং ট্যোি 
নিউজরলিার পাওয়ার জিযে Cambridgema.gov/Subscribe-এোইি আপ করুি।

ি্ুি সপ্রাগ্ারির জিযে িহর সবরছ নির্ পারর এিি ত্িনি তিন্ন কারজ বযেবহাররর জিযে ট্যোি কারিন র উদাহরে।

তেনি সবারন  বা কমিিি-এ সস্চ্ারেবক হওয়ার কথা 
মবরবচিা করুি
সকিনরিজ িহর মবতিন্ন সবারন  এবিং কমিিরি অিংিগ্হে  করার  তেদ্ধান্ত গ্হরের প্রনরিয়ায় 
িহররর বাতেন্ারদর অিংিগ্হেরক উৎোমহ্ করর। সকারিা সবারন  বা কমিিরি পমরর্বা 
সদওয়া একনি পুরস্ককৃ ্ হওয়ার ির্া অতিজ্্া হর্ পারর এবিং আপনি সয  কমিউনিনির্ 

বাে কররি বা কাজ 
কররি সেই  কমিউনিনির 
জীবিযাত্ার গুেিারি 
অবদাি রাখারও একনি 
চিৎকার উপায় হর্ পারর। 
্াছা�াও, এনির সবারন  এবিং 
কমিিিগুরলর তবনচত্যে এবিং 
এর্ অন্তিুন তক্ত সজারদার 
করার ওপর  সফাকারের 
এর িাধযেরি  কমিউনিনির  
েম্পকৃক্ত্ারক প্রোমর্ করা 
এবিং গিীর্র করা এবিং 

মবতিন্ন পমরচয়, েিংস্ককৃ ত্, পিিূমি এবিং ি্াদিন েহ বযেতক্ত এবিং সগাঠিীর েরঙ্ হা্ মিরলরয় 
কাযনকরিারব কাজ করা এবিং সযাগারযাগ কমররয় সদওয়াও  তেনির লক্যে হরয় থারক। 
আরও জািিু  
Cambridgema.gov/boards-এ।

  সরতেররন্  পারকন িং পারমিি   পুিিনবীকররের  তেজি 
ব ন্ িাি  সরতেররন্ এবিং তিরজির পারমিি 31 িাচন , 2022 পযনন্ত তবধ থারক। 2022 
বাতেন্া/তিরজির পারকন িং পারমিরির পুিিনবীকররের  তেজি 3 জািয়ুারী - 31 িাচন , 2022 
পযনন্ত চলরব। যমদও 3 
জািয়ুারী, 2022 এর 
আরগ সকািও পারমিি 
জামর করা হরব িা বা 
সিল   করা হরব িা, 
বাতেন্ারা বুধবার, 1 
নররেম্বর, 2021 সথরক 
অিলাইি পুিিনবীকরে 
শুরু করর্ পাররি। 
অিলাইি অযোনপ্রকিি   
প্ররেে হর্ 3-5 েপ্তাহ 
েিয় লারগ।  
আরও জািিু 
Cambridgema.gov/RPP-এ।

2021-এ িাকন  হিনবাকরলর স্ালা  সরতেররন্ পারমিরির ছমব।
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সকিনরিজ ফায়ার সিমরি ইউনিি 
 জরলর জরুমর বযেবস্ার েম্পরকন   প্রত্নরিয়া জািায় 
কযোিনরিজ ফায়ার নরপািন রিরন্র (CFD) সিমরি ইউনিি োিুতদ্রক দাবািল সিাকামবলা, 
জরল রুরব উদ্ধার অতিযারি েহায়্া, জল-েম্পরকন ্ জরুমর নচমকৎোগ্ কল 
পমরচালিা, আিারদর জলািরয় মবপজ্জিক পদাথন ছন�রয় প�ারক প্রিমি্ করর্, 
আইি-প্ররয়াগকারী  পািন িাররদর েিথনি, এবিং সয সকািও জল েম্পরকন ্ জরুমর অবস্ায় 
এমগরয় এরে প্রত্নরিয়া জািায়। সিমরি ইউনিরির অণগ্ননিবনাপক কিনীরা  সবাি অপাররির 
এবিং রুি েদেযে মহোরব প্রমিরক্্ এবিং উপযুক্ত সযাগযে্ার অমধকারী। প্রায় েকল েদেযেই 
ইিারজন রন্স সিনররকল সিকনিমিয়াি বা পযোরারিনরকে, এবিং অরিরকই HazMat 
সিকনিমিয়াি মহরেরব োরনিফারয়র হি।

চালনে িদী এবিং সয সকারিা ্াজা পুকুরর জরুমর অবস্ায় কাজ করার পািাপামি, সিমরি 
ইউনিি িযোোচুরেিে সব সিমরিাইি ফায়ারফাইনিিং িাস্ক সফারেনর েদেযে, বকৃহত্তর সবাস্ি 
এলাকায় এবিং উত্তর ও দরক্ে উপকূরল পারপেমরক োহাযযে েম্পরকন ্ ফায়ার সবাি 
প্রত্নরিয়া জানিরয় থারক। সিমরি ইউনিি হরলা িযোোচুরেিে হারবারিাস্ারে এবিং 
সিমরিাইি প্ররফিিাল অযোরোতেরয়িরির কিিওরয়লরথর েদেযে এবিং ফায়ার োরিন ে, 
আইি প্ররয়াগকারী, জরুমর নচমকৎো পমরর্বা এবিং িারকন ি যুক্তরার্রের সকাস্ গারন  
সথরক আিারদর প্রত্নরিয়া  পািন িাররদর েরঙ্  অরিক বর�া আকাররর অিিুীলরি এনি 
অিংিগ্হে করররছ।

গ্ এক বছরর, সকিনরিজ ফায়ার সিমরি ইউনিিগুরলরক জরল বা জরলর  নিরচ অরিরকর 
জীবরির ঝঁুমকপূেন পমরমস্ত্র্, দদুন িাগ্স্ত সবাি , জরল মবধ্বস্ত হওয়া যািবাহি 
এবিং মবপজ্জিক পদারথনর ্দরন্তর জিযে সবি করয়কবার সিা্ারয়ি করা হরয়রছ৷ 
ঐত্হাতেকিারব, সকিনরিজ ফায়ার চালনে িদীর্ ঘরি যাওয়া সবি করয়কনি বর�া 
ঘিিার্ ো�া মদরয়রছ, যার িরধযে একনি সবাি হাউরে সহরলকটোর মবধ্বস্ত হওয়া, একনি 
ট্ািরজি বাে জরল রুরব মগরয় মবধ্বস্ত হওয়া, একনি জাহাজঘািায় আগুি লাগা এবিং 
একনি আ্িবারজ সথরক বারজন  আগুি লাগার ঘিিা উরলেখরযাগযে।

CFD এর সিমরি ইউনিরির বহরর ররয়রছ: 

সিমরি ইউনিি 1, একনি 34’ লম্বা, 10’7” বীি, কাস্ি-মবল্ট অযোলমুিনিয়াি ফায়ার 
সরেমকউ সবাি, যার একনি 1,500 গযোলি প্রত্ মিনিি ফায়ার পাম্প ররয়রছ যা একনি সবা 
িনিির এবিং একনি আফ্ট িনিিররর পািাপামি সবি করয়কনি অণগ্ননিবনাপক সহাে লাইরির 
বযেবস্া করর্ পারর। এনি দাহ্ ্রল বাষ্পজনি্ আগুরির মবরুরদ্ধ ল�াই করার জিযে 

একনি সফাি িযোঙ্ও বহি করর। প্রাক্তি CFD প্রধাি পযোতট্ক এইচ. সরিরডের স্কৃত্র্ 
িািকরে করা হরয়রছ, সিমরি 1 েবনরি্ সিতিরগিি, সোিার পদ্ধত্, সযাগারযাগ এবিং 
মবপজ্জিক পদাথন িিাক্তকরে েরঞ্জাি েহ েস্জ্জ্। সরিডে োরহব 1871 সথরক 1878 
োল পযনন্ত সকিনরিজ ফায়ার নরপািন রিরন্র  নচফ নছরলি এবিং িারকন ি যুক্তরার্রে প্রথি 
আতরেকাি আরিমরকাি ফায়ার নচফ নছরলি। ত্নি িারকন ি যুক্তরার্রের সিৌবামহিীর তেতিল 
ওয়ার সিরিরািও নছরলি।

সিমরি ইউনিি 2, হরলা একনি 24’ লম্বা  সবাি। সিমরি ইউনিি 3 এবিং 4 সট্লার িাউন্ 
করা এবিং একনি ফায়ার হাউরে েিংরক্ে করা হয় যা জরুমর অবস্ার েিরয় সিা করর 
সিরি এরি এবিং দ্রু্ সিা্ারয়ি করা যায়। সরেমকউ সকাম্পানি 1 এরদর যন্ত্রপাত্র েরঙ্ 
একনি স্ী্ সরেমকউ সবািও বহি করর।

একনি রাইি সরেমকউ ট্াক রুরব যাওয়া মকছুর উদ্ধার অতিযাি এবিং অিেুন্ধারি সিমরি 
ইউনিিগুরলরক েহায়্া ও েিথনি করর। এনি েিস্ত সু্কবা (স্য়িংেমূ্পেন আডোরওয়ািার 
শ্াে-প্রশ্ারের যন্ত্রপাত্) মগয়ার, ড্াই েযুেি, জরলর  নিরচ সথরকও সযাগারযারগর েরঞ্জাি, 
োররফরে েরবরাহ করা রাইতিিং েরঞ্জাি, সোিার পদ্ধত্, জরলর িীরচ কযোরিরা এবিং  
রাইিাররদর  নরকন্ামিরিিি েরঞ্জাি বহি করর।

CFD-এর সিক োরিন ে সিকানিসে েিস্ত  সবাি অিযেন্তরীে রক্োরবক্ে করর থারকি।

িযোোচুরেিে  অযোতিনিউর্              
 ি্ুি নিরাপত্তাজনি্ উন্নত্

সেরটেম্বর িারে, এই িহর মির-িাে অযোতিনিউ সেফনি ইিপ্রুিরিন্ প্ররজটে েম্পন্ন 
করররছ, যা িযোোচুরেিে অযোতিনিউ-এর ইিিযোি রস্ট্রি সথরক সট্ানরিজ রস্ট্রি পযনন্ত সবি মকছু 
নিরাপত্তা এবিং রাস্তা বযেবহারকারীরদর জিযে উন্নত্ করররছ। এই উন্নত্র্ অন্তিুন ক্ত যা 
মকছু:

• িাে অযোতিনিউ-স্ পকৃথক বাইক সলি ইিিযোি সথরক সিানরিরজর রাস্তায়;

• ট্ািরজি রাইরাররদর জিযে ফুিপাথ নচমনি্করে এবিং োইরিজ আপররিকরে;

• পথচারীরদর নিরাপত্তা উন্ন্ করার জিযে োইরিজ আপররিকরে; এবিং

• বযেবো এবিং বাতেন্ারদর চামহদা সিিার্ পারকন িং এবিং সলানরিং করার নিয়ি-মবমধ 
পমরব ন্ ি করা।

পকৃথক বাইক সলিগুরল এিি  স্ারি ত্মর করর যা আদর্ই যািবাহি ট্যোনফক সথরক 
একদি আলাদা, যা বাইক চালরকর নিরাপত্তা এবিং স্রস্ত উন্ন্ করর্ েহায়্া করর। 
প্রকল্প েম্পরকন  আররা ্থযে পাওয়া  যারব 
Cambridgema.gov/mid-mass-ave-স্।

এই কাজনি িহররর তিিি রজররা লরক্যের োরথ োিঞ্জেযেপূেন হয়,  
Cambridgema.gov/visionzero এবিং োইমক্িং সেফনি অররন িযোন্স, এর প্ররয়াজিীয়্া 
পূরে কররব Cambridgema.gov/cyclingsafetyordinance-এর্।

ছছছ:: Kyle Klein
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হাইি-এ 
উরত্তজিািয় গুঞ্জি উরেরছ

জলুাই িারে, সকিনরিজ পাবরলক লাইররিমর (CPL) জিোধারেরক স্াগ্ জািায় 
দযে হাইি, একনি অ্যোধুনিক সিকাররপেে যা হাব মহরেরব কাজ করর 
STEAM (মবজ্াি, প্রযুতক্ত,  ইরঞ্জনিয়ামরিং, আিন  এবিং গণে্) সিখার জিযে। 
সিকাররপেে সকিনরিজ  কমিউনিনিরক মবিািূরলযে, হার্-কলরি সিখার েরুযাগ 
সদয়, বযেতক্তগ্ প্রকরল্পর জিযে  মররোেন করর এবিং দক্্া িাগািামগ এবিং েকৃজিিীল 
েহরযামগ্ার সকন্দ্র মহরেরব কাজ করর। 

হাইি সপেে এর িরধযে ররয়রছ: একনি ফযোব লযোব, একনি হ্াডেে-অি ওয়াকন িপ 
যার্ সেলাই সিমিি এবিং  3D নপ্রন্ারগুরলর ির্া নররজিাল এবিং ঐত্হ্বাহী 
ফযোনরিরকিি েরঞ্জাি ররয়রছ; অনরও এবিং তিনরও োিগ্ী ত্মরর জিযে একনি 
িাম্ল্টমিনরয়া সু্নরও; একনি পরকারস্িং সু্নরও; এবিং িাচুন য়াল এবিং আগরিরন্র 
মরয়যোরলনির বরধন্ বাস্তব্া েরঙ্ অতিজ্্া এবিং পরীক্া করার জিযে একনি  
আগরিরন্র মরয়যোরলনি লযোব।

সখালার পর সথরক, প্রায় 400 জি পকৃঠিরপা্ক হাইি-এর বযোজ বযেবহারকারী 
হওয়ার জিযে প্রাথমিক কিনিালায় অিংিগ্হে কররনছরলি এবিং সবমিরিাগই স্ািনির 
ও মব্য়নির েরঙ্ পমরনচ্ হওয়ার জিযে 12নি অিযোিযে কিনিালার িরধযে  
অন্ত্ একনির্ অিংিগ্হে করররছি। পকৃঠিরপা্করা রান্নাঘররর যন্ত্রপাত্ এবিং 
িাস্কযন, সলজার-কানিিং উরওয়াইডে রীর এবিং কারের সখলিা, গ্রুপ ইরিরন্র জিযে 

সবা্াি ত্মর এবিং ক্াে প্রকরল্পর জিযে তিনরও সরকরন  করার জিযে 3D নপ্ররন্িং প্রত্স্াপরির 
অিংিগুরলর ির্া তবনচত্যেপূেন প্রকল্পগুরল েম্পন্ন করররছি৷

হাইি লাইররিমরিা সিয়ররর োিার ইয়ুথ এিপ্য়রিন্ সপ্রাগ্ারি কিনর্ মকরিাররদর জিযে  
উদ্াবকরদর োরথ  পািন িারমিরপর িাধযেরি নিযুক্ত বযেতক্তরদর জিযে একরকি বান�র্ই পমরে্ 
হরয়নছল! এবিং  সেই  উরদেরিযে, মররেে-এর জিযে!এবিং মহপ হপ ট্ান্সফররিিি ্াছা�াও, 
দযে হাইি ইরিরন্র আরয়াজি করররছ, সযিি Fab16, একনি েপ্তাহবযোপী হাইনরির সগ্াবাল 
কিফাররন্স যা নিিনাে, আরলাচিা এবিং কল্পিা করার জিযে মবরশ্র হাজার হাজার নিিনা্ারক 
একনত্্ করর।

ফযোব ফাউরডেিরির োরথ  পািন িারমিরপর োরথ, সপািন  প্রাইর সর-স্ CPL দযে হাইি অি 
হুইলে সেি আপ করররছ সযখারি দিনকরা বযেতক্তগ্ককৃ ্ সলজার-কাি বাবল ওয়াডে এবিং 3D 
নপ্ররন্র মক্প ত্মর করররছি। 

সিকাররপেে এর নিয়মি্ েিরয়র 
বাইরর মবরি্ সপ্রাগ্াি এবিং নফল্ড 
তট্প ঘুরর সদখার জিযে কমিউনিনি 
গ্রুপগুরলর োরথ  পািন িার করার 
জিযেও  সখালা ররয়রছ। আগ্হী 
দলগুরলর তিরজি সেি আপ করর্ 
thehive@cambridgema.
gov এর োরথ সযাগারযাগ করা 
উনচ্। হাইি েম্পরকন  আরও 
জািিু এবিং ইরিন্গুরলর একনি 
েমূ্পেন কযোরলডোর Camb.ma/
cplhive-এরদখুি।

হাইি হল লাইররিমরর্ STEAM-এর একনি অমবরচ্দযে অিংি এবিং বকৃহত্তর সকিনরিজ STEAM 
ইনিমিরয়নিি। দযে STEAM ইনিমিরয়নিি হল তেনি অফ সকিনরিরজর নরপািন রিন্ অফ 
মহউিযোি োরিন ে সপ্রাগ্াি, সকিনরিজ পাবরলক সু্কল এবিং সকিনরিজ পাবরলক লাইররিমররক নিরয় 
করা একনি সযৌথ উরদযোগ। দযে STEAM ইনিমিরয়নিি উচ্ িারির STEAM সপ্রাগ্ামিিং এবিং 
েিংস্ািগুরলর্ বযেবহাররর েমুবধা সদয় যার্ নিশ্চি্ করা যায় সয েিস্ত সকিনরিরজর বাতেন্া 
STEAM মিরক্্ এবিং দ্রু্ পমরব ন্ িিীল মবরশ্ েফল, নিযুক্ত এবিং দানয়ত্বিীল িাগমরক 
হওয়ার জিযে প্ররয়াজিীয় দক্্ার অমধকারী। দযে হাইরির ির্া সিকাররপেেগুরল STEAM 
ইনিমিরয়নিরির জাত্গ্ মবচার মিিরির একনি গুরুত্বপূেন অিংি কারে ্ারা অ্যোধুনিক 
প্রযুতক্ত এবিং দক্্া-নিিনারে েহজ এবিং মবিািূরলযে বযেবহার-সযাগযে্া অফার করর।

লাইররিমরর্ STEAM-এর জিযে অথনায়ি ও ্হমবল গেি উদারিারব করর্ সদওয়া হরয়রছ 
আর এর্ োহাযযে করররছ তেনি অফ সকিনরিজ, সকিনরিজ পাবরলক লাইররিমর ফাউরডেিি, 
সরেডেে অফ দযে সকিনরিজ পাবরলক লাইররিমর, সকিনরিজ ট্াস্ সকাম্পানি, এমরক এবিং সজি 
িরন  ফযোমিরল ফাডে, Google, িযোোচুরেিে সবারন  অফ লাইররিমর কমিিিারে, িযোোচুরেিে 
লাইররিমর অযোরোতেরয়িি, মরচারন  িাইিার এবিং কমরি িামগ, এবিং সিমরজি-এর ির্া 
েিংস্াগুরল।

কীিারব আপনি সকিনরিজ িহররক 
উন্ন্ করর্ $1 মিরলয়ি খরচ 
কররবি?
অিংিগ্হেিূলক বারজি প্রকরল্প সিাি মদি 3-12 নররেম্বর, 
2021 ্ামররখ 

অিংিগ্হেিূলক বারজি (PB) আবার নফরর এরেরছ। 
আপনি যমদ 12 বছর বয়েী (েিস্ত 6 ্ি সগ্ররর ছাত্ 
েহ) বা ্ার সবমি বয়েী একজি সকিনরিরজর বাতেন্া 
হি, ্াহরল আপনি 3-12 নররেম্বর, 2021 সথরক িহররর 
উন্নত্র জিযে প্রকল্পগুরলর্ $1 মিরলয়ি খরচ মকিারব হরব 
্া  করার তেদ্ধান্ত সিওয়া      
সিাি মদর্ পাররি।  

এই প্রনরিয়ানি আিারদর  কমিউনিনির েকরলর জিযে  
সখালা, যার িরধযে িারকন ি িাগমরক িি এিি সলাক এবিং 
মবশ্মবদযোলরয়র ছাত্রাও ররয়রছ৷

2021 োরলর জিু এবিং জলুাই িারে, সকিনরিজ  
কমিউনিনির েদেযেরা িহররর FY23 িূলধি বারজরির $1 
মিরলয়ি  মকিারব বযেয় কররবি সে েম্পরকন  1,000 নিরও 
সবমি ধারো জিা মদরয়রছি। আগস্ সথরক িরিম্বর িাে 
পযনন্ত, 40 জরিরও সবমি সস্চ্ারেবক বারজি প্রত্নিমধ 
পাঁচনি কমিনির্ এই ধারোগুরল গরব্ো ও িূলযোয়ি 
করর্ এবিং বযোলরির জিযে চূ�ান্ত প্রস্তাব ত্মর করর্ 
কাজ করররছি।

অ্ীর্র মবজয়ী PB প্রকল্পগুরলর িরধযে ররয়রছ গকৃহহীিরদর 
জিযে গুরুত্বপূেন মররোেন মকি, কমিউনিনি লারিনিং সেন্াররর 
জিযে কম্ম্পউিার, সেন্টাল সস্কায়ারর একনি পাবরলক 
মবরোিাগার ত্মর করা, পাবরলক সু্করল লর্রি অযোরসেে 

এবিং আরও অরিক মকছু। 

আপনি কীিারব সিাি মদর্ পাররি সে েম্পরকন  আরও 
্রথযের জিযে, অিগু্হ করর pb.cambridgema.gov-এ 
সদখুি বা তেনি অফ সকিনরিজ বারজি অনফরে সযাগারযাগ 
করুি  
pb@cambridgema.gov অথবা (617) 349-4270।

 হাইি ঘন্া হল

িঙ্লবার েকাল 10িা - মবকাল 5িা

বুধবার দপুুর 1িা - রা্ 9িা

বকৃহপেত্বার দপুুর 1িা - রা্ 9িা

শুরিবার দপুুর 1িা - মবকাল 5িা

িনিবার েকাল 11িা  - দপুুর 3িা

রমববার বন্ধ

সোিবার বন্ধ
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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.   

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 

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
• 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.

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?
• 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

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

• 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
• Os riscos da mudança climática vêm do aumento da temperatura, 

precipitação e elevação do nível do mar.   

Dicas e lembretes sobre o clima no 
inverno
• 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.

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?
• 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

O Departamento de Saúde Pública 
de Cambridge recomenda a vacina 
e o reforço contra a COVID-19
• 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
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Pwen Enpòtan nan Edisyon Bilten 
Enfòmasyon CityView sa a.
Sant Aprantisaj Kominotè Ofri 
Klas Gratis pou Apranti 
Granmoun yo
• W ap jwenn ladann klas anglè, kou sitwayènte, klas konpetans 

enfòmatik, ak lòt. 

• 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. 

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.

Hive Biblyotèk Piblik Cambridge 
Ofri Aprantisaj Syans, Teknoloji, 
Jeni, Atizay, ak Mat (STEAM)
• Pwogram nan ofri opòtinite aprantisaj gratis, pratik, resous pou 

pwojè, ak yon chans pou kolaborasyon kolaboratif.

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

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  



12 CityView Winter 2021-22

  9-15 নন ননননন  CityView-নন নন ননননননন ননন ননননননন ননন ননন, নন নননননন নননননন নননননননন ননন নননননন



  9-15 নন ননননন  CityView-নন নন ননননননন ননন ননননননন ননন ননন, নন নননননন নননননন নননননননন ননন নননননন

13CityView Winter 2021-22

ছবি: Kyle Klein
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তেনি িযোরিজাররর অনফরের একনি প্রকািিা, সকিনরিজ  তেনি
 795 িযোোচুরেিে অযোতিনিউ • সকিনরিজ, MA 02139795 
617-349-4300 • Cambridgema.gov

তেনি িযোরিজার লইু এ নরপােকুয়ারল

সকিনরিজ তেনি কাউরন্সল:

সিয়র েমুু্বল তেরদেকী
িাইে সিয়র অযোলািা এি. িযোলি
কাউরন্সলর সরনিে সজ. কারলনাি
কাউরন্সলর িাকন  তে. িযোকগিিন
কাউরন্সলর পযোতট্তেয়া এি. সিালাি
কাউরন্সলর ই সরনিে তেিন্স
কাউরন্সলর জীবি সোনরিিরহা-হুইলার
কাউরন্সলর নিরিামথ সজ. িুমি, জনুিয়র
কাউরন্সলর কুইন্ি ওয়াই সজাডোরিাি

Cambridgema.gov          @CambMA

েবনদা সজরি রাখুি, অবমহ্ থাকুি। Cambridgema.gov/Subscribe-এ ইরিইল আপরররির জিযে  সররজস্ার করুি

সকিনরিজ জিস্াস্যে মবিাগ উৎোমহ্ করর 
যারদর নিকা সদওয়া হয়নি, মবরি্ করর সযাগযে মিশু, মকরিার এবিং ্রুে 
প্রাপ্তবয়স্করা, COVID-19   িযোকতেি  সপর্ োহাযযে করর 
এবিং েপুামরি করর সয যারা সযাগযে ্ারা ্ারদর COVID-19 বুস্ার 
যার্ পাি। 

যমদও COVID-19  িযোকতেি গুরু্র অেসু্্া এবিং িকৃ্ুযের সপ্ররক্র্ 
েরুক্া মদর্ িারলা কাজ করর, েিরয়র োরথ োরথ হালকা বা িাঝামর 
সরারগর সপ্ররক্র্ েরুক্া কির্ পারর।  একনি বুস্ার িি হল একনি 
িযোকতেরির অত্মরক্ত সরাজ যা  অিারিিযে্া পদ্ধত্রক সরারগর সপ্ররক্র্ 
'বুস্' করর্ োহাযযে করর্ পারর   

আরও িারলািারব রক্া করর্ অিারিিযে্া পদ্ধত্রক সরারগর 
সপ্ররক্র্ 'বুস্' করুি।  

COVID-19  িযোকতেি এবিং বুস্ার নিরাপদ, কাযনকর 
এবিং  তরে।  িযোকতেি বা বুস্ার সপর্ আপিার পমরচয়পত্ 
বা স্াস্যে বীিার প্ররয়াজি সিই।

আররা ্রথযের জিযে, সদখুি  
Mass.gov/COVID19booster-  -স্ বা  
Cambridgema.gov/vaccine-  -স্।

স্াস্যে মবিাগ COVID-19  িযোকতেি এবিং বুস্াররর েপুামরি করররছ
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