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সংখয্া দব্ারা সমপ্রক্!

এনভিশন ক্যামবর্িজ হলো 
অধিকতর বাসযোগয্, 
টেকশই এবং সমতাভিতত্িক 
নগরি তৈর ীর উদদ্েশয্ে বিশদ 
করম্পরিকলপ্না তৈর ীর জনয্ 
একটি সাধারন তর্ি-বারষ্িক 
পদধ্তি।

কমি উনি টি থেকে যোগানের 
মাধয্মে, এনভিশন ক্যামবর্িজ 
ছয়টি পর্ধান মলূয্বোধের 
পরিবতৃত্তে একটি 
অংশগর্হনমলূক লক্ষয্ নিরধ্ারন 
করেছে নগরীর ভবিষৎ এর 
জনয্।

ওয়ারক্শপে অংশগর্হনকার ী

সামাজিক মাধয্মে যোগাযোগ

১৬

১১৯

২১১

অনলাইন ও মখুোমখুি জরিপের সাড়া

যেসব জনগনের কাছে পৌছানো কঠিন সেই 
ফোকাস গর্পুের অংশগর্হনকার ীগন

সাধারন সভার অনত্রভ্ক্ূত ওয়ারক্শপ,পয্ানেল 
ও গর্পু আলোচনা

ভামর্মান এঞ্জেজমেনট্ ষট্েশনে পৌছানো 
মানষুের সংখয্া

২,৫১০

১,৭০৬

২,৩৭২

আলোচনায় অংশগর্হন করনু
envision.cambridgema.gov

জলুাই ২০১৬ পরয্নত্ অংশগর্হনের সারাংশ।
পরিপরূন্ রিপোরট্ের জনয্, ভিজি ট করনু: 
envision.cambridgema.gov/documents/#summaries

পরিকলপ্না



আমরা গরুতুব্ পর্দান করি সপ্নদ্নশ ীল নিরম্ান ও 
সনুদ্র পর্াকতৃিক পরিবেশের উপর এবং সরবরাহ 
করে থাকি পর্াতয্হিক পর্য়োজন অথবা 
পর্মোদসথ্ান সমহূতে সব্লপ্মলূয্ে ও সহজ উপায়ে 
যৎুসই পরিবহন সেবা।

আমরা সবাইকে সযুোগ ও সথ্িরতা পর্দান 
করি মানসমপ্নন্ চাকরুি, করম্ ীবাহিন ী গঠন এবং 
পর্শিক্ষন পর্দানের মাধয্মে এবং নিশচ্িত করি 
বাসযোগয্ বেতন যা কিনা সরব্োচচ্ পরয্ায়ের 
সেবার জনয্ সহায়ক।

দব্ায়িতব্শ ীল কারয্ক্রম গর্হনের মাধয্মে আমরা 
পরিবেশের উপর থেকে আমাদের পর্ভাবসমহূ 
হর্াস করি এবং একটি সথ্িতিশ ীল নগর ও 
শক্তিশাল ী সমাজ গঠন করি।

আমরা এবং আমাদের সাংসক্তৃিকভাবে সমদৃধ্ 
এবং  সজৃনশ ীল কমি উনি টি সরব্দা জীবনবয্াপ ী 
শিক্ষাকে আলিংগন করি এবং উদযাপন করি 
জঞ্ানের সাধনাকে।

আমাদের সমপ্র্দায়ে সব্াগত জানাই তাদেরকে 
যারা আমাদের বৈচিতর্তাকে উপভোগ করে এবং 
সাশর্য় ী বাসসথ্ান সমহূ এবং জীবনের সফলতার 
সযুোগ গলুোতে পর্বেশের বিষয়টিকে নিশচ্িত 
করে।

আমরা উৎসাহিত করি একটি সহযোগীতামলূক, 
নিরাপদ সমাজবয্বসথ্ায় সসুব্াসথ্য্ এবং 
করম্চঞ্চল জীবনযাপন পদধ্তিকে যেখানে থাকবে 
আমাদের পর্তিবেশিদের সাথে মেলামেশা করার ও 
নাগরিক জীবনে হারিয়ে যাবার অবারিত সযুোগ।

আমাদের দষৃট্ি  পর্ধান মলূয্বোধসমহূ

 বাসযোগয্তা 

 অরথ্নৈতিক সযুোগ-সবুিধা 

 বৈচিতয্ময়তা ও সমতা   কমি উনি টি সব্াসথ্য্সেবা ও উনন্তি সাধন 

 দ ীরঘ্সথ্ায়িতব্ ও সহনশীলতা 

 জঞ্ানারজ্ন 

ক্যামবর্িজ হলো 
একটি অগর্সরমান-
চিনত্াচেতনার, 
সৌহারদ্পরূন্, এবং 
বৈচিতর্ময় নগরী। 
আমরা খবু উচু ঁমানের 
জীবন যাবন করি 
এবং একটি টেকশই, 
অনত্রভ্ক্ূতিমলূক এবং 
সংযক্ুত কমি উনি টিতে 
মিলেমিশে থাকি।




