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আমিা কািা

ভূমিকা ও ইমিহাস             CSO মিয়ন্ত্রণ পটভূমি        আঞ্চমিক CSO পমিকল্পিা প্রমিয়া          ভমিষ্যি কার্যকিাপ

MWRA ির্যিা পমিষষ্িা এিাকাি িষযয কযািমিজ (Cambridge) এিং (Somerville) সসািািমভি
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Cambridge েহি

Massachusetts পানন 
সম্পদ কর্তৃ পক্ষ 

(MWRA)

Somerville েহি

Cambridge

Somerville

MWRA ির্যিা
এিাকা



আজককি উপস্থাপনা এবং 
পনিকল্পনা প্রনিয়া
• আজককি লক্ষয: পমিকল্পিা প্রমিয়াি 

ভূমিকা এিং অমভষর্াজি

• ভনবষ্যর্ নমটং: হািিাগার্কৃি সমিমিি 
ির্যিা জিপ্লািি (CSO) র্ীর্যষিয়ার্ী মিয়ন্ত্রণ 
পমিকল্পিা উন্নয়ি (LTCP) এি মিস্তামিি

• বরৃ্মান ননয়ন্ত্রক সময়সচূী:
➢খসডা পমিকল্পিা জিু 2023
➢ চূডান্ত পমিকল্পিা মিষসম্বি 2023

ভূমিকা ও ইমিহাস             CSO মিয়ন্ত্রণ পটভূমি            আঞ্চমিক CSO পমিকল্পিা প্রমিয়া         ভমিষ্যি কার্যকিাপ
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একট ঐনর্হানসক পটভূনম



সনিনলর্ নদৃমাি ইনর্হাস

সিষরাপমিটি ির্যিা সজিামভমিক সমিমিি ির্যিা মিিযাণ, 1880 এি র্শক

খািাপভাষি "প্লাি" সম্পামর্ি 
মহসষি গণয হষয়মিি
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• সনিনলর্ নদৃমা: ির্যিা এিং িমিি পামি 
একটি সাযািণ পাইপ মর্ষয় র্ায়

• শহিগুমি সেষক কার্যকিভাষি র্মূষ্ি পামি 
অপসািষণি জিয জিস্বাষযযি কািষণ 1800 
সাষি মিমিযি

• পয়়ঃমিষ্কাশি এিং পৃষেি প্রিাহ সকাি সশাযি 
িাডাই সিাসমি জিাশষয় সিষড সর্ওয়া হি

• মিশুদ্ধ পামি আইি (1972) অিসুিণ কষি, 
প্রােমিক এিং িাযযমিক িযিযা প্রষয়াজি 
হষয়মিি

• িড ঝড র্টিাি সিয়, র্খি মসষেি ক্ষিিা 
অমিিি কিা হষয়মিি অমি প্রিাহ িযাকআপ 
সেষক অিযহমি সর্ওয়া হষয়মিি



MWRA নসকেম টাইমলাইন

1889 - সিষরাপমিটি সুযয়াষিজ 
মিমিষেি অযীষি এিাকামভমিক 
ির্যিা মিিযাণ শুরু হয়

1952 - প্রেি আঞ্চমিক 
মিকাশী সশাযিাগাি

1972 - পমিষ্কাি পামি আইি

1985 - MWRA 
মিকাশী িযিযাি 
মিয়ন্ত্রণ গ্রহণ কষি

1995 - মিউ মিয়াি দ্বীপ সশাযিাগাি 
সুমিযা অপাষিশি শুরু হয়

1994-2015 - মূল LTCP-
এি অংে নহসাকব নগি
উন্নয়ন প্রকল্পগুনল সম্পন্ন 
হকয়কে

2022 - হািিাগার্কৃি CSO 
মিয়ন্ত্রণ পমিকল্পিাি জিয 
পমিকল্পিা

1876 - সিােি 
ির্যিা ইন্টািষসপ্টি 
মিিযাণ শুরু হষয়মিি
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সম্মিলিত

লিম্মিন্ন
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CSO নক?
সম্মিলিত নর্দমা ব্যব্স্থায় ব্ড় ঝডড়র ঘটনাগুলির সময়, 

প্রচুর পলরমাডে ঝডড়র পালনর প্রব্াহ লব্র্যমান নর্দমা

প্রব্াডহর সাডে একম্মিত হয় এব্ং সম্মিলিত নর্দমাগুলিডক

ধারে ক্ষমতার ব্াইডর লনডয় যায়। এই প্রব্াডহর বব্লিরভাগই
বিাধডনর জনযMWRA-বত প্রব্ালহত হয়। যা-বহাক, ব্ালড়

এব্ং রাস্তায় ব্যাকআপ বনওয়ার পলরব্ডতদ, লসডেমটট

আউটফডির মাধযডম স্থানীয় পালনপডে অতযলধক প্রব্াহ
লনিঃসরে কডর যা সম্মিলিত নর্দমা অলতপ্রিাহ (CSO)
নাডম পলরলচত।

Cambridge পয়িঃলনষ্কািন ব্যব্স্থা প্রায় 55% লব্ম্মিন্ন, 

বযখাডন পয়িঃলনষ্কািনMWRA-বত বিাধডনর জনয যায়
এব্ং ঝডড়র পালন আিার্াভাডব্ Alewife Brook ব্া Charles 
River এ প্রব্ালহত হয়। একইভাডব্, বসামারলভডির নর্দমা

ব্যব্স্থা আনুমালনক 10% Alewife Brook এব্ংMystic River 
এর ঝডড়র পালনর লনিঃসরে দ্বারা পেৃক করা হডয়ডে।



পমিষিশ িক্ষা সংযা (EPA) এিং Massachusetts পমিষিশ সংিক্ষণ মিভাগ 
(MassDEP) এি জিয CSO সম্প্রর্াষয়ি প্রষয়াজি:

• জািীয় র্ষূ্ণকািী মিগযিি মিিূযি িযিযাি (NPDES) পািমিষটি প্রষয়াজিীয়িা সিষি 
চিুি র্া CSO মি়ঃসিণ মিয়ন্ত্রণ কষি

• একটি CSO ননয়ন্ত্রণ পনিকল্পনা তর্নি এিং িাস্তিায়ি করুি

CSO মিয়ন্ত্রণ পমিকল্পিা
• জষিি গুণিাি এিং মি়ঃসিষণি প্রষয়াজিীয়িা সিটাষিাি জিয র্মৃিভমত রিমি কষি
• সাযািণ িৃমিপাষিি অিযাি ("সাযািণ িিি") অযীষি পমিকমল্পি উন্নয়িগুমি 

কীভাষি সঞ্চামিি হষি িা র্শৃযিাি কিাি জিয সংগ্রহ িযিযাি কমম্পউটাি িষিি 
িযিহাি কষি পদ্ধমিি িযার্যিা সর্য়।
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একট CSO ননয়ন্ত্রণ পনিকল্পনা নক?



নর্দমা এব্ংঝড়ের পালনর পলরকাঠাডমা এব্ং

রক্ষোডব্ক্ষডে 25 িছডরর প্রধান লিলনড াডের ফডি যা

ঘডট:

• CSO ভলিউম হ্রাস 2.9 লব্লিয়ন গযািন / ব্ের

➢ সামলিক CSO ভলিউডম 87% হ্রাস

➢ অব্লিষ্ট CSO ভলিউডমর 93% ব্যব্হার করা হয়

• 40/86 CSO নর্দমার মুখ ব্ন্ধ (5 টট কায দকরভাডব্ র্লক্ষে

বব্ােন সসকত ব্রাব্র ব্ন্ধ)

• CSO কমাডত 35টট প্রকডে $911 লমলিয়ন খরচ হডয়ডে

• বব্ােডনর সমুদ্র সসকত এখন বর্ডির সব্ডচডয় পলরষ্কার

িহুডর সসকত লহসাডব্ লব্ডব্লচত হয়

• CSO গুলি এখন শুধুমাি ব্যাকডটলরয়াজলনত জডির

মানডক গড় ব্েডরর খুি ছছাট শতাাংশঅলতক্রম
করডত অব্র্ান রাডখ (8 ঘন্টা এব্ং 35 ঘন্টা, Charles and 
Alewife/Mystic এ যোক্রডম)।
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মূল MWRA নসকেম ওয়াইড CSO দীরৃ্কময়াদী ননয়ন্ত্রণ পনিকল্পনা 
সমানিি কাোকানে
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Upper Charles বানষৃ্ক 
গড় হ্রাস 1992 শেকক 
2021
6 সেষক 2 উন্মকু্ত CSO
46.0 MG সেষক 1.2 MG
19 সেষক 8 িডাষিা

Upper & Lower 
Charles প্রকল্প
প্রায়. $90M খিচ হষয়ষি
আংমশক ির্যিা মিষের্ 
অন্তভুয ক্ত িয়

Lower Charles বানষৃ্ক গড় 
হ্রাস 1992 শেকক 2021
13 সেষক 7 উন্মকু্ত CSO
343.0 MG সেষক 11.3 MG
(80% িযিহাি কিা হয়)
39 সেষক 2 িডাষিা

ভূমিকা ও ইমিহাস                      CSO মিয়ন্ত্রণ পটভূমি                           আঞ্চমিক CSO পমিকল্পিা প্রমিয়া                              ভমিষ্যি কার্যকিাপ

Charles River এ নসএসও (CSO) কমাকনা বা ননমূৃল কিা 
প্রকল্পগুনল
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Alewife Brook বানষৃ্ক গড় 
হ্রাস 1992 শেকক 2021
13 সেষক 6টি উন্মকু্ত CSO
26.8 MG সেষক 6.3 MG
সষিযাচ্চ 20 সেষক 8টি
িডাষিা

Upper Mystic বানষৃ্ক গড় 
হ্রাস 1992 শেকক 2021
3 সেষক 1 উন্মকু্ত CSO
7.7 MG সেষক 4.5 MG
(100% িযিহাি কিা 
হয়)
সিযামযক 9 সেষক 5 
িডাষিা

Alewife & Upper 
Mystic প্রকল্পসমুহ
$215M এি সিমশ খিচ 
হষয়ষি
SOM007A/MWR205A 
আিও কিাষি অমিমিক্ত
প্রকষল্পি িকশা চিষি

ভূমিকা ও ইমিহাস             CSO মিয়ন্ত্রণ পটভূমি             আঞ্চমিক CSO পমিকল্পিা প্রমিয়া         ভমিষ্যি কার্যকিাপ

Alewife Brook & Upper Mystic-এি নসএসও (CSO) হ্রাস বা 
ননমৃূল প্রকল্পগুনল সম্পণৃূ হকয়কে



Charles River 
এি জিাশয়

Mystic River 
এি জিাশয়

Cambridge

Somerville

MWRA ির্যিা
এিাকা
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জলােকয়ি নভন্নর্া: Charles River, Mystic River, এবং 
Alewife Brook
সিষরাপমিটি সিােষি সিযামযক গ্রহণকািী পামি, সর্খাষি 
মসএসওগুমিষক (CSO) িার্ সর্ওয়া হয়মি -- সর্িি সিােি 
ইিাি হািিাি --সক সীমিি মসএসওগুমিষক অিিুমি সর্ওয়াি 
জিয িষিািীি কিা হষয়মিি।
• সীমিি CSOs শুযুিাত্র খুি অল্প সিষয়ি জিয এিং খুি সিাট 

এিাকায় জষিি গুণিািষক ক্ষমিগ্রস্ত কষি।
• LTCP এি িাইষি অমিমিক্ত CSO মিয়ন্ত্রষণি প্রষয়াজি সিই

পাননি নভন্নর্া: Charles River অববানহকা, Alewife Brook 
এবং Upper Mystic River, মিয়ন্ত্রক সংযাগুমি পামিি িাষিি 
সেণীমিভাগ পমিিিয ি িা কিাি মসদ্ধান্ত মিষয়ষি
• প্রায় 2000 সেষক শুরু হওয়া পামিি িাষিি িাি 

মভন্নিাগুমি প্রর্াি কষি ৷
• মিশুদ্ধ পামি আইষিি প্রষয়াজিীয়িা পূিণ িা হষি মভন্নিাি 

অিিুমি সর্ওয়া হয়, মকন্তু মিষ্কাশিকািীিা সসই িষক্ষযি 
মর্ষক কাজ কিষি। বরৃ্মান নভন্নর্াগুনল 31 আগে, 
2024-এ শেষ্ হকব।



CSO ননয়ন্ত্রণ পনিকল্পনা



• সযামিটামি ির্যিাি অমিপ্রিাহ 
(SSO) - ঝষডি পামি, ভূগভয য 
জি, িা ব্লষকি কািষণ একটি 
ির্যিা িযাক আপ কষি এিং
কাাঁচা ির্যিা সিি কষি সর্য়

• িিযা- পমিিহি সিটওয়াষকয
ভূপৃষেি পামি পমিষ্কাি কিাি 
ক্ষিিা সিই

সযামিটামি ির্যিা অমিপ্রিাহ

সকিমিষজ িিযা

14
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সমসযা সকবাধন: SSO এবং ঝকড়ি পাননি বনযা



• Charles River, Alewife Brook 
এিং Mystic River এি পামিি 
গুণিাি প্রভামিি হয়

• ঝষডি পামি
• মসএসও (CSO)

• এসএসও (SSO) দ্বািা

15
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Alewife Brook- শেড D

সমসযা সকবাধন: পাননি গুণমান



হািিাগার্কৃি CSO মিয়ন্ত্রণ পমিকল্পিাগুমিষক জিিায়ু পমিিিয ষিি চাষপি 
জিয মহসাি িাখষি হষি র্া ির্যিা িযিযা কীভাষি কাজ কষি িা 
প্রভামিি কষি র্াষি অন্তভুয ক্ত:

• চিি র্টিাি িমযযি পুিিািৃমি
• িৃমিপাষিি যিষণ িমযযি িৃমিপাষিি পমিিিয িশীিিা
• সিুষেি উচ্চিা িৃমদ্ধ

16

ভূমিকা ও ইমিহাস            মসএসও মিয়ন্ত্রণ পটভূমি           আঞ্চমিক মসএসও পমিকল্পিা প্রমিয়া        ভমিষ্যি কার্যকিাপ

নবকবচনাি নবষ্য়: জলবায়ু পনিবরৃ্কনি প্রভাব



সকিমিজ এিং সসািািমভষি 2070 সাষি 10% সম্ভািয ঝড সেষক অমভমক্ষপ্ত ঝড পামিি িিযা
• আিও িষেযি জিয, সকিমিজ এিং সসািািমভি ওষয়িসাইট এিং প্রমিষির্িগুমি পডুি

17
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নবকবচনাি নবষ্য়: জলবায়ু পনিবরৃ্কনি প্রভাব



• ির্যিা মিষের্
• CSO-এি িযিহাি (সর্িি কষটজ ফািয সুমিযা)
• ঝষডি পামি এিং/অেিা ির্যিাি জিয সঞ্চয়যাি
• সিুজ অিকাঠাষিা

18
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CSO প্রেমন শকৌেল
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নসএসও (CSO) ননয়ন্ত্রণ পনিকল্পনাি বাস্তবায়ন
MWRA-এর ব্াস্তব্ালয়ত পলরকেনায় সাইট লনলর্দষ্ট লনয়ন্ত্রডের
িডক্ষয ব্যয়-কায দকর প্রকেগুলির একটট পলরসীমা যাডত

অন্তভুদক্ত হি:

• লসডেম অলিমাইডজিান

• নর্দমা লব্ডির্

• ইন্টারডসির লব্লক্ষপ্তকরে

• ব্ন্দী বিাধানাগার সুলব্ধা

• বোডরজ সুলব্ধা

• লব্র্যমান সুলব্ধার অিগলত

• নর্দমা মুখ ব্ন্ধ

35টট প্রকে 1988 বেডক 2015 সাডির মডধয লনলম দত

হডয়লেি

একটট র্ক্ষতা মূিযায়ন লিডসম্বর 2021 এর মডধয সম্পন্ন

করার প্রডয়াজন পডড়লেি

MWRA বপ্রািাডমর বমাট খরচ $911 লমলিয়ন। CSO 
কলমউলনটট খরচ বযাগ করার সম $1 লিলি ডনরও ছিলশ



CAM004 ির্যিা মিষের্ (আষিওয়াইফ 
ব্রুক)
• 1 CSO ির্যিা িুখ িন্ধ কিা হষয়মিি
• পমিি সকিমিষজ 211 একি আিার্া কিা হষয়মিি
• িিুি 3.5-একি জিাভূমি
• 55,300 LF ির্যিা এিং ঝড সেি মিিযাণ, িিুি 

জষিি িূিযািা, এিং িাস্তা এিং ফুটপাে পুিগযঠি
• 2015 সাষি সম্পন্ন হষয়মিি
• $200 মিমিয়ষিি সিমশ খিচ, একামযক প্রকল্প এিং 

িহু িিষিি মিিযাণ ও অিুিমি

মিমেন্ন ঝষডি জষিি প্রিাহ চিাচষিি জিয ঝষডি পামিি জিাশয়

কিকিয  এভ, সকিমিষজ ির্যিা মিষের্
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ভূমিকা ও ইমিহাস             মসএসও মিয়ন্ত্রণ পটভূমি          আঞ্চমিক মসএসও পমিকল্পিা প্রমিয়া        ভমিষ্যি কার্যকিাপ

নসএসও (CSO) ননয়ন্ত্রণ পনিকল্পনাি বাস্তবায়ন



হালনাগাদ CSO ননয়ন্ত্রণ 
পনিকল্পনা



• মসএসও (CSO) হ্রাস / মিিূযষিি জিয মিকল্প মিকাশ করুি
• Charles River, Alewife Brook, এিং Mystic River এি জষিি গুণিাি উন্নি করুি
• জিিায়ু পমিমযমি প্রমিফমিি কিষি প্রচমিি িিষি হািিাগার্ করুি
• পমিকল্পিা প্রমিয়া জষুড সম্প্রর্াষয়ি সাষে জমডি োকুি
• পমিষিশগি িযায়মিচাি সম্প্রর্াষয়ি প্রমি CSO-এি প্রভাি মিষিচিা কিা এিং সিাযাি কিা 

হষয়ষি িা মিমিি করুি

22

ভূমিকা ও ইমিহাস            মসএসও মিয়ন্ত্রণ পটভূমি            আঞ্চমিক CSO পমিকল্পিা প্রমিয়া         ভমিষ্যি কার্যকিাপ

হালনাগাদ CSO ননয়ন্ত্রণ পনিকল্পনা - লক্ষযগুনল
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হালনাগাদ CSO ননয়ন্ত্রণ পনিকল্পনাি উন্নয়ন: নকভাকব 
নবকল্প মূলযায়ন কিা হয় এবং অেগনর্ ট্র্যাক কিা হয়
• কযািমিজ, সসািািমভি, এিং MWRA এি 

মসষেষিি মিিিণ মর্ষয় একটি ইউননফাইড 
হাইকরানলক মকডল রিমি করুি।
➢ মকভাষি িািঅফ সংগ্রহ কষি এিং কিষভষয়ন্স 

মসষেষি প্রষিশ কষি এিং িািপি মকভাষি 
িািঅফ, সযামিটামি প্রিাহ, এিং অিপু্রষিশষক 
র্ািিাহি িযিযাি িাযযষি রুট কিা হয় িা 
অিকুিণ কিষি িষিি িযিহৃি হষয়মিি।

• িষিি প্রকৃি অিযা এিং CSO সঠিকভাষি 
গণিা কিষি সক্ষি িা মিমিি কিষি
মসষেষি সিওয়া পমিিাষপি মিরুষদ্ধ একটি 
িমাঙ্কন পিীক্ষা করুি।

• একটি সাযািণ িিি মিকাশ করুি



24

সাযািণ িিি হি একটি 365-মর্ষিি 
িকশা সিয়কাি র্া গড িামষ্যক 
িৃমিপাষিি প্রমিমিমযত্ব কিষি িযিহৃি 
হয়।

EPA স্বিন্ত্র ঝষডি সিকষিয ি পমিিষিয  
র্ীর্যষিয়ার্ী িৃমিপাষিি সিকষিয ি 
অমিমেন্ন মসিুষিশি িষিমিং সিেযি 
কষি।

অিুষিামর্ি CSO কষরাি প্লযাষিি িূি 
কিযক্ষিিাি উষেশয হি সাযািণ 
িিষিি িৃমিপাষিি উপি মভমি কষি 
প্রমিটি আউটফষিি বানষৃ্ক 
পনুঃিাবতনি এবং CSO ননগৃমন
পমিিাণ।ভূমিকা ও ইমিহাস            মসএসও মিয়ন্ত্রণ পটভূমি           আঞ্চমিক CSO পমিকল্পিা প্রমিয়া          ভমিষ্যি কার্যকিাপ

সাধািণ বেকিি বযাখ্যা

সাযািণি িিষিি িমৃিপাষিি মসমিজ অন্তভুয ক্ত
• এিাকাি অিযা িঝুাি জিয পমিষসিা এিাকাি র্ষেি কািাকামি 

একটি সগষজ িমৃিপাষিি িেয মিষেষ্ণ কিা;
• সিাট আয়িি, মিটািয সিয়কাি, এিং সষিযাচ্চ িীিিা িিূযায়ি
• সাযািণ িিিগুমি সিাক্ত কিষি এিং রিমচত্রগুমি মিষেষ্ণ কিষি 

িেয িযিহাি কিা।



মিকল্প, মসষেি কিযক্ষিিা এিং CSO মিয়ন্ত্রষণি স্তি িূিযায়ি কিাি জিয 
EPA দ্বািা প্রষয়াজিীয়িা

নকভাকব আমিা একট সাধািণ বেি নবকাে কিব?
• কষঠাি প্ররু্মক্তগি মিষেষ্ণ

➢সাম্প্রমিক িৃমিপাষিি িেয এিং িৃমিপাষিি অিুিাি পর্যাষিাচিা
➢ি়ঃ ইন্দ্রাণী সর্াষ্ (ওষয়েি ও সযাম্পসি) এিং ি়ঃ আেযাি মিষগটাষিাি (কষিযি 

মিশ্বমির্যািয়) সাষে পিািশয কিা
• ঝড পমিণাষিি একটি পমিসীিা অন্তভুয ক্ত করুি
• EPA, DEP, এিং সম্প্রর্াষয়ি সাষে পর্যাষিাচিা করুি
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ভূমিকা ও ইমিহাস            মসএসও মিয়ন্ত্রণ পটভূমি            আঞ্চমিক CSO পমিকল্পিা প্রমিয়া        ভমিষ্যি কার্যকিাপ

হালনাগাদ একট সাধািণ বেি নবকােকিণ



পকুিা প্রনিয়া জকুড় জনসম্পতক্তর্া র্টকব:

জিসভা
• মকক-অফ মিটিং 29 জিু, 2022
• সাযািণ িিষিি মিকাশ
• মিকল্প উন্নয়ি
• মিকষল্পি িিূযায়ি এিং অগ্রামযকাি

প্রচামিি র্টিা
• EJ এিং অিনু্নি সম্প্রর্াষয়ি কাষি সপ াঁিাষিাি প্রমিশ্রুমি

ওষয়িসাইটসিুহ
Somerville: www.Somervillema.gov/cso

Cambridge www.cambridgema.gov/cso

MWRA: www.mwra.com/03sewer/html/sewcso.htm
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জনগকণি ইনপটু/সহক ানগর্া

http://www.Somervillema.gov/cso
http://www.cambridgema.gov/cso
http://www.mwra.com/03sewer/html/sewcso.htm


পিবর্ী পদকক্ষপসমুহ
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জিা সর্ওয়াি সিয়সীিা
জিু 30, 2023 - DEP এিং EPA-সি CSO মিয়ন্ত্রণ পমিকল্পিাি খসডা
মিষসম্বি 31, 2023 - DEP এিং EPA-এি চূডান্ত CSO মিয়ন্ত্রণ পমিকল্পিা

আিিা আপিাি ইিপুট চাই এিং এই প্রমিয়া জষুড আিাষর্ি সাষে কাজ করুি
ভনবষ্যকর্ি জনসভাি জনয অস্থায়ী নবষ্য়
• সাযািণ িিি এিং মিকল্প ি যামকং িাির্ণ্ড/ওজষি ইিপুট
• প্রস্তামিি মিকল্প এিং আমেযক সক্ষিিা মিষেষ্ষণি উপি ইিপুট
• প্রােমিক মিকল্প এিং িাস্তিায়ষিি সিয়সূচী পর্যাষিাচিা
• পর্যাষিাচিা জিা সর্ওয়া খসডা হািিাগার্ কিা CSO মিয়ন্ত্রণ পমিকল্পিা

ভূমিকা ও ইমিহাস             মসএসও মিয়ন্ত্রণ পটভূমি           আঞ্চমিক CSO পমিকল্পিা প্রমিয়া          ভমিষ্যি কার্যকিাপ

বরৃ্মান সময়সচূী এবং কা ৃিম
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আষিাচিাি মিষ্য়:
1. এই িেয মক িষুঝষিি / সহায়ক হষি পাষি? সকাি মকিু আিাি িঝুাষিা প্রষয়াজি?

2. আিাষর্ি সম্প্রর্াষয়ি CSO এিং িমৃিি পামি মিষয় আপিাি অমভজ্ঞিা কী?

3. এমন বকানঅিালধকারআডে যাআপলন মডনকডরন বয নতুন CSO পলরকেনায় সমাধান করা

উলচত?

4. আিিা কীভাষি সুমিযািমঞ্চি সম্প্রর্াষয়ি কাষি সষিযািিভাষি সপ াঁিাষি পামি িাি জিয আপিাি সকাি 

পিািশয আষি?

5. এিি মকিু আষি র্া র্ষিি মিষিচিা কিা উমচি?

ভূমিকা ও ইমিহাস            মসএসও মিয়ন্ত্রণ পটভূমি            আঞ্চমিক CSO পমিকল্পিা প্রমিয়া          ভমিষ্যি কার্যকিাপ

প্রশ্ন ও আকলাচনা

মিমখি িন্তিয জিা সর্ওয়া সর্ষি পাষি ("CSO কষরাি" অন্তভুয ক্ত নবষ্কয়):
• Cambridge: Catherine Woodbury @ cwoodbury@cambridgema.gov
• Somerville: Lucica Hiller @ lhiller@somervillema.gov
• MWRA: Brian Kubaska @ brian.kubaska@mwra.com

mailto:cwoodbury@cambridgema.gov
mailto:lhiller@somervillema.gov
mailto:michael.okeefe@mwra.com

