পরিকল্পনা

সংখ্যা দ্বারা সম্পর্ক!

এনভিশন ক্য ামব্র িজ হলো
অধিকতর বাসযোগ্য,
টেকশই এবং সমতাভিত্ত িক
নগরি তৈরীর উদ্দেশ্য ে বিশদ
কর্মপরিকল্পনা তৈরীর জন্য
একটি সাধারন ত্র ি-বার্ষ িক
পদ্ধ তি।

২,৫১০

কমি উনি টি থেকে যোগানের
মাধ্য মে, এনভিশন ক্য ামব্র িজ
ছয়টি প্রধান মূলয্ বোধের
পরিবৃতত্ তে একটি
অংশগ্র হনমূল ক লক্ষয্ নির্ধ ারন
করেছে নগরীর ভবিষৎ এর
জন্য।

ভাম্র মান এঞ্জ েজমেন্ট ষ্ট েশনে পৌছানো
মানুষ ের সংখ্য া

১,৭০৬

অনলাইন ও মুখ োমুখ ি জরিপের সাড়া

২,৩৭২

সামাজিক মাধ্য মে যোগাযোগ

২১১

ওয়ার্ক শপে অংশগ্র হনকারী

১১৯

যেসব জনগনের কাছে পৌছানো কঠিন সেই
ফোকাস গ্র ুপের অংশগ্র হনকারীগন

১৬

সাধারন সভার অন্ত র্ভকূ ত্ ওয়ার্ক শপ,প্য ানেল
ও গ্র ুপ আলোচনা

আলোচনায় অংশগ্র হন করুন
envision.cambridgema.gov
@CDDat344

facebook.com/CDDat344

জুল াই ২০১৬ পর্য ন্ত অংশগ্র হনের সারাংশ।
পরিপূরন্ রিপোর্ট ের জন্য, ভিজি ট করুন:

envision.cambridgema.gov/documents/#summaries
envision.cambridgema.gov

আমাদের দৃষট্ ি
ক্য ামব্র িজ হলো
একটি অগ্র সরমানচিন্ত াচেতনার,
সৌহার্দপূরন্ , এবং
বৈচিত্র ময় নগরী।
আমরা খুব উচুঁ মানের
জীবন যাবন করি
এবং একটি টেকশই,
অন্ত র্ভকূ ত্ িমূল ক এবং
সংযুকত্ কমি উনি টিতে
মিলেমিশে থাকি।

প্রধান মূলয্ বোধসমূহ
বাসযোগ্য তা
আমরা গুরতু ব্ প্র দান করি স্পন্দনশীল নির্ম ান ও
সুন্দর প্র াকৃত িক পরিবেশের উপর এবং সরবরাহ
করে থাকি প্র াত্য হিক প্র য়োজন অথবা
প্র মোদস্থ ান সমূহ তে স্ব ল্পমূলয্ ে ও সহজ উপায়ে
য ুৎসই পরিবহন সেবা।

দীর্ঘ স্থ ায়িত্ব ও সহনশীলতা
দ্ব ায়িত্ব শীল কার্য ক্র ম গ্র হনের মাধ্য মে আমরা
পরিবেশের উপর থেকে আমাদের প্র ভাবসমূহ
হ্র াস করি এবং একটি স্থ িতিশীল নগর ও
শক্ত িশালী সমাজ গঠন করি।

বৈচিত্য ময়তা ও সমতা
আমাদের সম্প্র দায়ে স্ব াগত জানাই তাদেরকে
যারা আমাদের বৈচিত্র তাকে উপভোগ করে এবং
সাশ্র য়ী বাসস্থ ান সমূহ এবং জীবনের সফলতার
সুয োগ গুল োতে প্র বেশের বিষয়টিকে নিশ্চ িত
করে।

কমি উনি টি স্ব াস্থয্ সেবা ও উন্ন তি সাধন
আমরা উৎসাহিত করি একটি সহযোগীতামূল ক,
নিরাপদ সমাজব্য বস্থ ায় সুসব্ াস্থয্ এবং
কর্ম চঞ্চ ল জীবনযাপন পদ্ধ তিকে যেখানে থাকবে
আমাদের প্র তিবেশিদের সাথে মেলামেশা করার ও
নাগরিক জীবনে হারিয়ে যাবার অবারিত সুয োগ।

অর্থ নৈতিক সুয োগ-সুব িধা
আমরা সবাইকে সুয োগ ও স্থ িরতা প্র দান
করি মানসম্পন্ন চাকুর ি, কর্ম ীবাহিনী গঠন এবং
প্র শিক্ষ ন প্র দানের মাধ্য মে এবং নিশ্চ িত করি
বাসযোগ্য বেতন যা কিনা সর্ব োচ্চ পর্য ায়ের
সেবার জন্য সহায়ক।

জ্ঞানার্জ ন
আমরা এবং আমাদের সাংস্কতৃ িকভাবে সমৃদ্ধ
এবং সৃজ নশীল কমি উনি টি সর্ব দা জীবনব্য াপী
শিক্ষ াকে আলিংগন করি এবং উদযাপন করি
জ্ঞানের সাধনাকে।

