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Envision Cambridge

নির্াহী
ব সারাাংশ

2018 সালের ক্যামনিজ ক্নমউনিটি
ডেলেেপলমন্ট নেপািব লমলন্টর জিয প্রস্তুতক্ৃত।
এই িনিটি Envision Cambridge এর পনরক্ল্পিা
প্রক্রিযার সাংনিপ্ত রূপ। পূর্ পনরক্ল্পিা
ব
জিয
দযা ক্লর envision.cambridgema.gov যাি।
নির্াহী
ব অনিস
Louis A. DePasquale, নসটি মযালিজার
Lisa C. Peterson, ডেপুটি নসটি
মযালিজার
নসটি ক্াউক্রিে
Marc C. McGovern, ডমযর
Jan Devereux, োইস ডমযর
Dennis J. Carlone
Craig A. Kelley
Alanna M. Mallon
Sumbul Siddiqui
E. Denise Simmons
Timothy J. Toomey, Jr.
Quinton Y. Zondervan
পনরক্ল্পিা ডর্ােব
H. Theodore Cohen, সোপনত
Catherine Preston Connolly, উপ-সোপনত
Louis J. Bacci, Jr.
Nikolas Bowie
Steven A. Cohen
Corinne Espinoza
Mary T. Flynn
Hugh Russell
Tom Sieniewicz
প্রক্ল্প সম্পলক্ব ডযাগালযালগর জিয এর্াং ক্যামনিজ
এিোযরিলমলন্টর স্টাি
এর্াং ক্নমউনিটি অর্দািক্ারীলদর সম্পূর্ তানেক্া
ব
ডদখার
জিয পৃষ্ঠাগুনে 26-29 ডদখুি।
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সিবাহী
ব িারাাংশ

2019 এর জন্য একটি পররকল্পন্া
Envision Cambridge হে ক্যামনিজ শহলরর র্যাপক্ পনরক্ল্পিা: এক্টি
শহরর্যাপী পনরক্ল্পিা যা আলরা ডিক্সই, িযাযসঙ্গত এর্াং সমনিত সম্প্রদায
ততনর ক্রলত পালর।এই পনরক্ল্পিা আগামী র্ছরগুনের জিয উচ্চাক্াঙ্ক্ষী নক্ন্তু
অজবিলযাগয েিয অজবলির ডক্ৌশেগুনে নিনিত ক্লর।
সম্প্রদাযসমূহ দ্বারা ততনর এর্াং সম্প্রদাযসমূলহর জিয, Envision
Cambridge শহলরর শক্রিসমূহ-তার জিগর্, র্যর্সা, এর্াং প্রনতষ্ঠাি, িতু িলের
ইনতহাস এর্াং প্রগনতশীে মূেযলর্াধগুনে- দ্বারা িগলরর গুরুেপূর্ িযালেঞ্জগুনে
ব
এর্াং ক্ীোলর্ ক্যামনিজলক্ র্সর্ালসর, ক্ালজর এর্াং পনরদশলির
ব
এক্টি দুদবান্ত
জাযগা নহলসলর্ ততনর ক্রা যায ডসই সমাধাি খুলুঁ জ ডর্র ক্রলত ক্াজ ক্লর।
গত নতি র্ছলর, হাজার হাজার
মািুলের এক্টি সমনিত পার্নেক্
প্রক্রিযা মাধযলম Envision Cambridge
গটিত হলযলছ। এক্সালি ক্াজ ক্লর,
আমরা এক্টি সম্প্রদায নহসালর্
আমালদর মূেযলর্াধ নিনিত ক্লরনছ এর্াং
শহরগুনের েনর্েযলতর জিয ছযটি
পনরক্ল্পিার নর্েয নিলয আলোিিা
ক্লরনছ: জের্াযু এর্াং পনরলর্শ,
সম্প্রদালযর সুস্থতা, অিিীনত,
ব
আর্াসি,
গনতশীেতা, এর্াং শহর গিি।
পনরক্ল্পিাটি 37টি েিয, 42টি ডক্ৌশে,
এর্াং 175টি িতু ি র্া সাংলশানধত ক্লমরব
উপলদশ ডদয েিয অজবলির জিয।
ক্মক্াণ্ডগুনের
ব
মলধয িীনত,
ডপ্রাগ্রাম, পনরর্তবিগুনে ডজানিাং,
সম্প্রদালযর প্রিার এর্াং নশিা, পুক্রুঁ জ
নর্নিলযাগ এর্াং রাষ্ট্র ও আঞ্চনেক্ পযালয
ব
প্রলিষ্টার অগ্রগনতর পুিনর্লর্িিার
ব
অন্তেুি
ব রলযলছ।

অলিক্ পদলিপ অনতনরি
নর্লেের্, উলেখলযাগয পনরিােিা
এর্াং মূেধি তহনর্ে, এর্াং / অির্া
অর্যাহত সাম্প্রদানযক্ প্রর্ৃনি
প্রলযাজি। তদিুযাযী, Envision
Cambridge র্াস্তর্াযি ক্রার জিয
এক্টি িমিীয পদ্ধনত সরর্রাহ ক্লর
এর্াং এই সুলযাগটি ডযৌক্রিক্, আনিক্
ব
এর্াং প্রযুক্রিগত িানহদাগুনের
পাশাপানশ ওোরিাইম
পনরর্তবিক্ারী অিযািয িেক্গুনের
নেনিলক্ স্বীক্ার ক্লর।
র্াস্তর্াযলির সময শহলরর র্ালজি,
সম্প্রদালযর ইিপুি এর্াং র্তবমাি ও
পূর্াোসক্
ব
ৃ ত নস্থনত দ্বারা প্রোনর্ত
হলর্ পনরক্ল্পিা এর েিয এর্াং
উলেশয অজবি নদলক্ অর্দাি।

Envision Cambridge এক্টি জীনর্ত
িনি এর্াং সমলযর সালি অগ্রগনতর
নর্ক্াশ ও পনরর্তবলির সালি মানিলয
নিলত হােিাগাদ ক্রা হলর্। আমরা
এক্টি িেমাি নেনিলত অগ্রগনত
পনরমাপ এর্াং ডযাগালযাগ রিা ক্রর্।
হােিাগাদগুনে নিক্রিত ক্রলর্ ডয এই
পনরক্ল্পিাটি র্াসলযাগযতা সমিি,
ব
আর্াসি সামিযলক্
ব
ডমাক্ালর্ো,
অিনিনতক্
ব
উন্নযিলক্ প্রিার ক্রা,
ক্াযক্র
ব পনরর্হি নর্ক্ল্পগুনে
প্রলর্শানধক্ার প্রদাি ক্রা,
পনরলর্শগত নস্থনতশীেতা র্াডালিা
এর্াং সামাক্রজক্ ও অিনিনতক্
ব
সুলযাগ
ততনর ক্রা যা েনর্েযৎ প্রজলের
উপলোলগর জিয সমৃদ্ধ ও উৎসানহত
সম্প্রদায নিক্রিত ক্লর ক্লর।

জীর্লির প্রনতটি সুপানরশ আিলত
আগামী র্ছরগুনেলত অনতনরি ক্াজ
প্রলযাজি হলর্।

envision.cambridgema.gov
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লক্ষ্য এবং মূলযববাধ
Envision Cambridge দে ক্মশাো,
ব
মুলখামুনখ আলোিিা, সালেব, এর্াং
আরও অলিক্ নক্ছু নিলয শহলরর
জিয এক্টি উলেশযমূেক্ নর্র্ৃনত
আুঁক্ার জিয সম্প্রদাযসমূলহর সলঙ্গ
ক্াজ ক্লর।
সম্প্রদালযর র্যাপক্ প্রসালরর পর,
পনরক্ল্পিাটি ক্যামনিজ ক্নমউনিটি
দ্বারা প্রক্াশ ক্রা ছযটি ডক্ন্দ্রীয
মূেযলর্াধ নিনিত ক্লরলছ যা
পনরক্ল্পিাটির েিযগুনে এর্াং
সুপানরশগুনেলক্ আক্ৃনত ডদয। েিয
এর্াং মূেযলর্াধগুনে এক্সালি

লক্ষ্য
"কযামরিজ একটি অগ্রগামী রিন্তা, স্বাগত মবন্াভাববর, এবং
ববরিত্র্যময় শহর। আমরা একটি উচ্চ মাবন্র জীবন্ উপবভাগ করর,
এবং একটি টিকসই, সমরিত এবং সংযুক্ত সবমত সম্প্রদায় গবে
তু বলরি।"

ক্যামনিলজর নর্র্তবলির
পনরক্ল্পিাটির সুপানরশগুনে নেনি
গলড তু লেলছ।

মূলযববাধ
বাসবযাগযতা
আমরা এক্টি স্পন্দিশীে
এর্াং প্রাক্ৃনতক্ পনরলর্শ
পছন্দ ক্নর এর্াং তদিক্রন্দি
িানহদা এর্াং নর্লিাদিমূেক্
সম্পদ সাশ্রযী মূলেযর এর্াং
সুনর্ধাজিক্ অিুপ্রলর্শ সহ
ডিক্সই পনরর্হি র্যর্স্থা
সমিিব ক্নর।

ববরিত্র্য এবং সাময
আমরা এক্টি স্বাগত
মিোর্াপন্ন সম্প্রদায যারা
নিলজলদর তর্নিত্র্য উদযাপি
ক্লর এর্াং সাশ্রযী মূলেযর
পছন্দসই আর্াসি এর্াং
সিেতার সুলযাগগুনেলত
অিুপ্রলর্শ নিক্রিত ক্লর।
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অর্নন্রতক
থ
সুবযাগসুরবধা
আমরা মািসম্পন্ন িাক্নর,
ক্মশাোর
ব
উন্নযি ও
প্রনশির্, এর্াং র্াসলযাগয
মজুনরর জিয আনিক্
ব
নিরাপিা সমিিক্ারী
ব
মজুনর
প্রদালির মাধযলম সুলযাগ এর্াং
নস্থনতশীেতা প্রদাি ক্নর।

স্থারয়ত্ব এবং রস্থরতশীলতা
আমরা পনরলর্লশর উপর
আমালদর প্রোর্ ক্মালত
এর্াং এক্টি নস্থনতশীে শহর
এর্াং শক্রিশােী সম্প্রদায
গলড তু েলত দাযর্দ্ধ
পদলিপ গ্রহর্ ক্নর।

সিটি অব Cambridge

করমউরন্টি স্বাস্থয এবং সুস্থতা
আমরা স্বাস্থযক্র এর্াং সক্রিয
জীর্িধারা উন্নীত ক্লর
আমালদর প্রনতলর্শী এর্াং
প্রক্ৃনতর সালি সাংলযাগ
স্থাপি এর্াং িাগনরক্
জীর্িযাত্র্ার সালি যুি
নর্নেন্ন সুলযাগ সহ সহাযক্,
নিরাপদ সম্প্রদায গলড
তু েলত উৎসাহ প্রদাি ক্নর।
রশক্ষ্া
আমরা জীর্ির্যাপী নশিালক্
আনেঙ্গি ক্নর এর্াং
সাাংস্কৃনতক্োলর্ সমৃদ্ধ
সম্প্রদায নহলসলর্ আমালদর
নশল্প এর্াং সৃজিশীেতা
উদযাপি ক্নর।
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পররকল্পন্ায় উবেরিত মূল আবলািয রবষয়সমূহঃ
ক্রমবধমান্
থ
অর্ন্ীরত
থ
এবং
পররবতথন্শীল টকন্দ্রীয়
রশল্পসমূহঃ ক্যামনিলজ
অলধলক্র
ব
ডর্শী িাক্ুনর নশিা,
ডপশাদার র্া ক্ানরগনর ডসর্ার
মলধয পলড, যা জীর্িনর্জ্ঞাি ও
প্রযুক্রি নশলল্পর অন্তগত।
ব এনদলক্
ডযসর্ নশলল্পর িাক্ুনরলত মধযম
মালির আয মজুনর নছে তালদর
সাংখযা নদিনদি ক্লম আসলছ।
ক্রমবধমান্
থ
জন্সংিযা:
ক্যামনিলজর জিসাংখযা দ্রুত
র্াডলছ। িেনত হার ডমাতালর্ক্
শহলরর জিসাংখযা 2030 এর
মলধয আর্ালরা 1950 এর সলর্াচ্চ
ব
জিসাংখযা 120000 ছুুঁলয ডিেলর্
ক্রমবধমান্
থ
ববষময: আমালদর
উন্নযিশীে অিিীনত
ব
স্বলেও,
উন্নযলির সুিে সর্াই ডোগ
ক্রলত পালর িা। মজুনর র্ৃক্রদ্ধ,
নশিার সুলযাগ, র্ানডর মানেক্ািা
এর্াং অিযািয জানত র্র্ ও
ব ধমীয
ডশ্রর্ীর মলধয উলেখলযাগয তর্েময
ডদখা যায।

ক্রমহ্রাসমান্ বারে ক্রয়
ক্ষ্মতাঃ
র্ানডর জিয র্াডনত িানহদা নিম্ন
এর্াং মাঝানর আলযর
পনরর্ারসমূলহর মালঝ ক্মলছ।
এনদলক্, র্ানর্ক্রজযক্ স্থািসমূলহর
জিয উচ্চ িানহদা োডা র্াডালে
এর্াং ধিী সাংস্থা ডযমি নরলযে
এলস্টি, স্থািীয র্যর্সা, স্থািীয
স্টািব আপগুনে এর্াং খুিরা
োডালিলদর স্থািান্তনরত ক্রার
জিয আলরা অি প্রদাি
ব
ক্রলছ।
জলবায়ু পররবতথন্ : িমর্ধমাি
ব
তাপমাত্র্া এর্াং আরও ঘি ঘি
এর্াং তীি িরম আর্হাওযার
ঘিিাগুনে র্িযার ঝু ুঁ নক্ এর্াং িরম
তাপ দালহর ঘিিাগুনের নদলক্
আগালে। 2070 সালের মলধয,
এই ঝু ুঁ নক্ িািক্ীযোলর্ র্ৃক্রদ্ধ
সম্ভার্িা আলছ।

এ ছাডা, ই-ক্মালসরব প্রর্ৃক্রদ্ধ খুিলরা প্রক্ৃনত
পনরর্তবি ক্রলছ। তদনিক্ মাের্াহী এর্াং
ডেনেোনর ট্রানিক্ শহলরর রাস্তায
সাম্প্রনতক্ র্ছরগুনেলত উলেখলযাগযোলর্
র্ৃক্রদ্ধ ডপলযলছ।
ক্রমবধমান্
থ
গরতশীলতা: পনরর্হি
র্যর্স্থা এর্াং দ্রুত র্নধতব প্রযুক্রির
আলযাজলি িতু ি পদ্ধনতগুনে আমালদর
শহর এর্াং অঞ্চলের িারপালশ ডমৌনেক্
পনরর্তবিগুনে ঘটিলয তালদরর প্রনতশ্রুনত
রালখ। এক্ই সমলয, আমালদর আজলক্র
ডিক্সই পনরর্হি নর্ক্ল্প শক্রিশােী
ক্রলত অলিক্ ক্াজ প্রলযাজি।
ন্গর গঠন্ পররবতথন্ : অিিীনত,
ব
সম্প্রদায, জিসাংখযা এর্াং
পনরলর্লশর পনরর্তবিগুনে এই
পনরক্ল্পিার প্রর্র্তাগুনে দ্বারা
সাংলিনপত, সম্ভর্ত েনর্েযলতর
েনর্েযলত িগরীর দ্রুত শারীনরক্
পুিনর্লর্িিা
ব
িাোলত পালর।

কাবজর প্রকৃরত পররবতথন্ :
উন্নত তিয স্বযাংক্রিয প্রযুক্রি ,
ক্মলিলত্র্র
ব
ডযাগালযাগ র্যর্স্থার
উন্নযি এর্াং িক্শা
প্রর্র্তাগুনের সালি নমনেত
তিয-িানেত অিিীনত-নমশ্র
ব
র্যর্হালরর উন্নযি, ডক্ন্দ্রীয
নমটিাং পলযন্ট, এর্াং োে
ট্রািক্রজি।

envision.cambridgema.gov

|7

Envision Cambridge

সিবাহী
ব িারাাংশ

প্রক্রক্রয়া সারসংবক্ষ্প
প্রক্রিযাটির প্রিম পযালয,
ব
Envision
Cambridge সম্প্রদালযর ইিপুি এর্াং
ডেিা নর্লেের্লক্ মূে সমসযা এর্াং
সুলযাগগুনে নিনিত ক্রলত, শহরর্যাপী
দৃটষ্টেনঙ্গ গলড তু েলত এর্াং আমালদর
ডক্ন্দ্রীয মূেযলর্াধগুনে সাংজ্ঞানযত ক্লর।
আমালদর েিয এর্াং ডক্ন্দ্রীয
মূেযলর্াধগুনে পনরক্ল্পিার জিয নেনি
নহসালর্ পনরলর্নশত হয এর্াং ছযটি
পনরক্ল্পিার নর্েযগুনে সম্পলক্ব
নিলদবশিা ডদয : জের্াযু এর্াং পনরলর্শ,
সম্প্রদালযর ক্েযার্, অিিীনত,
ব
হাউক্রজাং,
গনতশীেতা, এর্াং িগর গিি।
নদ্বতীয পযালয,
ব
আমরা পনরক্ল্পিার
নর্েযসমূলহ গেীরোলর্ প্রলর্শ ক্নর।
আমরা ক্মলিলত্র্র
ব
নদলক্ মলিালযাগ
নির্দ্ধ ক্নর এর্াং খসডা েিয,
ডক্ৌশেগুনে ততনরর জিয সম্প্রদালযর
ইিপুি ততনর ক্লরনছ এর্াং প্রনতটি নর্েলযর
জিয পদলিপ।
অর্লশলে, আমরা প্রনতটি েিয
অজবলির নক্ছু অগ্রগনত ট্রযাক্ পনরমাপ
সূিক্ নস্থর ক্লরনছ। আমরা নর্নেন্ন
েিযগুনের মলধয পারস্পনরক্ ডযাগালযাগ,
প্রনতটি পনরক্ল্পিা নর্েয জুলড র্যালেি
সুপানরশগুনে, এর্াং ডযৌক্রিক্োলর্ োগ
ক্রা অগ্রানধক্ারগুনে র্ুঝলত
সম্প্রদাযসমূলহর মলধয ক্লিাপক্িলির
আলযাজি ও ক্লর িানক্।
এই প্রক্রিযাটি এক্টি ক্ম পনরক্ল্পিা
ব
ততনর ক্লরলছ যা স্বল্প- , মাঝানর- এর্াং
দীঘলমযাদী
ব
পদলিপ সমূহ আগামী
র্ছরগুলোলত র্াস্তর্াযি নিলদবশ ক্রলর্।

একটি সমরিত পদবক্ষ্প
হাজার হাজার ক্নমউনিটি সদসয রা
নতি র্ছলরর সর্জিীি
ব
প্রক্রিযা
িোক্ালে Envision Cambridgeডক্
গিি ক্লর। েনর্েযলতর জিয
সম্প্রদালযর আক্াঙ্ক্ষার সটিক্
উপস্থাপিা যা এক্টি অিপূ
ব র্, ব
দীঘলমযাদী
ব
পনরক্ল্পিা ততনর ক্রার
জিয সম্প্রদাযসমূলহর অাংশগ্রহর্
অপনরহায নছে।
ব

িক্শা দ্বারা, পনরক্ল্পিা প্রক্রিযা সমস্ত
সম্প্রদায সদসযলদর ধারিা োগ ক্রার
জিয অিুপ্রলর্শলযাগয ডিারাম প্রদাি
ক্লর। শহরটি র্হুনর্ধ উপালয সম্ভর্
সাংখযক্ মািুলের ক্ালছ ডপৌৌঁছালিার এর্াং
ক্যামনিলজর তর্নিলত্র্যর প্রনতনিনধে
নিক্রিত ক্রলত িায।
নিম্ননেনখত জিসাংলযাগ প্রক্রিযাগুনে
প্রসার প্রক্রিযালক্ নিলদবশিা ডদয:
• সম্প্রদায সম্পলক্ব গেীর স্থািীয
জ্ঞাি সাংগ্রহ ক্রা এর্াং েনর্েযলতর জিয
গুরুেপূর্ প্রশ্নগুনেলত
ব
প্রনতক্রিযা সাংগ্রহ
ক্রা।
• জিসাধারলর্র সদসযলদর প্রক্রিযার
নর্েলয এর্াং সম্প্রদালযর সদসযলদর দ্বারা
অিুটষ্ঠত নর্নেন্ন দৃটষ্টেনঙ্গ সম্পলক্ব
ডর্াঝা।
• এক্টি সমনিত এর্াং নর্স্তৃত
জিসাধারলর্র জনডত ডপ্রাগ্রালমর
মাধযলম এক্টি সাংযুি সম্প্রদায ততনর
ক্রা।
• শহলরর েনর্েযলতর জিয
অগ্রানধক্ার নিধারলর্র
ব
জিয সমস্ত
সম্প্রদালযর ডস্টক্লহাল্ডারলদর এক্টি
োগক্ৃত প্রনতনিনধ গলড তু ো।
• িেমাি প্রিার, সহলযানগতা, এর্াং
প্রর্ৃনির জিয এক্টি ক্ািালমা ততনর
ক্রা।
এই উলেশযগুনে পূরর্ ক্রা ও
সম্প্রদাযলক্ যুি ক্রার জিয আমরা
নর্নেন্ন র্যক্রি, ডমইে এর্াং অিোইি
সরঞ্জামগুনে উন্নত ক্লরনছ:
আর্ানসক্, র্যর্সা, এর্াং
প্রানতষ্ঠানিক্ অাংশীদারলদর সাত
ক্নমটি,
পার্নেক্ ক্মশাো,
ব
ওলপি
হাউলজজ, এর্াং পযালিে
আলোিিা।

সিটি অব Cambridge

আলমনরক্ার জেগ্রহর্ক্ারী ব্ল্যাক্,
র্াাংোলদশী, িীিা, ইনিওনপযাি,
হাইনতযাি, স্পযানিশ-আরনর্য এর্াং
ক্ািােীয পনরর্ালরর ক্যামনিজ
পনরর্ালরর ক্ালছ ডপৌৌঁছালিার জিয
ক্নমউনিটি এিলগজলমন্ট টিলমর
সালি এক্টি অাংশীদানরে।
এক্টি রাস্তার দে স্থািীয ঘিিা,
উৎসর্, উদযাি, ক্ৃেক্লদর র্াজার,
োইলিনর, নসনিযর হাউক্রজাং, এর্াং
অিযািয ডযখালি পনরদশক্গর্
ব
নেড
ক্লরি আশপাশ অর্স্থাি।
এক্টি ডমার্াইে এিলগজলমন্ট
ডস্টশি এর্াং ক্নরলোলরর পাশাপানশ
েনর্েযলতর উন্নযি এর্াং রাস্তায
র্যর্হালরর ক্রিযাক্োপ।
মযাসািুলসিস এনেনিউ এর্াং
ক্যামনিজ নিলির হাুঁিাপলির সির।
অিোইি এর্াং ক্াগুলজ জনরপ।
মািনিত্র্, তিয, ইনতহাস, মজার
তিয, পার্নেক্ ডস্পসগুলোর
প্রনতক্ৃনত এর্াং সম্প্রদালযর
সদসযলদর সািাত্ক্ার সমনিত
এক্টি সাংর্াদপত্র্।
এক্টি নেক্রজিাে প্রর্ৃনি সরঞ্জাম,
অিোইি 24/7, যা উপেেয
সম্প্রদালযর সদসযলদর তালদর
মতামত ডশযার ক্রার অিুমনত
খসডা েিয, মন্তর্য ডছলড, এর্াং
অিযািয র্যর্হারক্ারীলদর সালি
ডযাগালযাগ ক্লর।
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সিবাহী
ব িারাাংশ

এিলগজলমন্ট

িম্বরঃ

5,000+
আমালদর নিি টিলমর
অাংশগ্রহর্ক্ারীর সাংখযা

2,000+
অিোইি এর্াং সামিাসামনি
উিলরর সাংখযা

5,000+

সামাক্রজক্ ডযাগালযাগ মাধযলম
আোপিানরতা

500+

115
সাতটি ক্নমটি এর্াং ক্মশাোয
ব
ক্নমটি
সদসয

165
ঘণ্টা ক্নমটি এর্াং ক্াযদলের
ব
নমটিাং

160
ক্ম প্রনতনিনধেপ্রাপ্ত সম্প্রদালযর ডিাক্াস
গ্রুপ অাংশগ্রহর্ক্ারী

74
Public পার্নেক্ নমটিাং, যার মলধয রলযলছ
ক্মশাো,
ব
পযালিে এর্াং ক্াযদলের
ব
সো

পার্নেক্ ক্মশাোয
ব
উপনস্থনত

envision.cambridgema.gov
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সিবাহী
ব িারাাংশ

রবদযমান্ রিসটিক্ট টেণীরবভাগ

মািিত্র্টি শহলরর র্তবমাি অর্স্থা এর্াং
েনর্েযলত পনরর্তবলির সম্ভার্িার সালপলি এর
নর্নেন্ন অাংলশর ডশ্রর্ীনর্োগ ক্লরলছ।

আর্ানসক্ এোক্া
র্গ এর্াং
ব
র্ৃহৎ নমশ্র-র্যর্হার
ক্নরের
উচ্চ নশিা প্রনতষ্ঠাি
এোক্া
ট্রাক্রঞ্জশি এোক্া
উদ্েূত নমশ্র-র্যর্হার নেসটট্রক্ট
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সিবাহী
ব িারাাংশ

পরামশ থসমূহ
বৃক্রি বযবস্থাপন্া
ক্যামনিজ ইনতহাস পনরর্তবিশীে,
নক্ন্তু পনরর্তবলির জিয িাপ ক্লযক্
দশক্ ধলর উক্রিত হলযলছ। আমালদর
দৃঢ় অিিীনত,
ব
নর্নশষ্ট
নর্শ্বনর্দযােযসমূহ, আক্ের্ীয
ব
শহুলর
সুলযাগ সুনর্ধা, অসাধারর্ ডপৌরসো
পনরলসর্া এর্াং উচ্চ মালির
জীর্িযাত্র্া আমালদর শহরলক্
আঞ্চনেক্ এর্াং জাতীয উেযই
ডিলত্র্ই জীর্িযাপি, ক্ম, ব নশখার
এর্াং ডখোর জিয সর্লিলয পছন্দসই
অর্স্থািগুনের এক্টি ক্লর ডতালে।
ক্যামনিলজর তু েিামূেক্ সুনর্ধা
এর্াং সুলযাগ উেয িাুঁক্া স্থালির
জিয িমর্ধমাি
ব
িানহদালক্ র্ানডলয
ডদয। পনরর্লতব, এটি শহর জুলড
িতু ি নর্ক্াশ এর্াং এক্টি
সম্প্রদালযর জিসাংখযাগত,
অিনিনতক্,
ব
এর্াং শারীনরক্ রূপান্তর
সলঙ্গ খাপ খাইলয ডির্ার ধক্লে
ডিলেলছ।
Envision Cambridge র্ৃক্রদ্ধ
র্যর্স্থাপিার জিয এক্টি ক্ািালমা
টিক্ ক্লরলছ উন্নযলির নর্দযমাি
পযািাি পনরপূ
ব
রক্ ও এটির উপর
নেনি ক্লর গলড উলি। এটি ডসই
ইনতহাস সাংরির্ ক্রলত িায যা
আজলক্র সম্প্রদালযর এর্াং
েনর্েযলতর প্রজলের িানহদাগুনে

ডমিালত, শহর এর্াং আমালদর
আলশপালশর অিিয িনরত্র্ প্রদাি
ক্রলত অিিয তর্নশষ্টযসমূহ প্রদাি
ক্লর।
র্ৃক্রদ্ধর র্যর্স্থাপিা প্রিম ধালপ
ক্যামনিলজর নর্নেন্ন ডজো ও
আলশপালশর এোক্ার স্টক্ নিলত
হয। ক্যামনিজ ইনতহালসর
এক্ানধক্ স্তর সলমত এক্টি জটিে
জাযগা এর্াং উন্নযি িাপ ডযলক্ালিা
স্থালির র্তবমাি অর্স্থািলক্
প্রোনর্ত ক্লর। এছাডাও,
নিম্ননেনখত
ডশ্রর্ীনর্িযাস সাংলিলপ র্তবমাি
নদলির পনরনস্থনত এর্াং েনর্েযলতর
র্ৃক্রদ্ধর সম্ভার্িালক্ নিনিত ক্লর:
আবারসক এলাকাসমূহবক ক্ম
প্রতযানশত র্ৃক্রদ্ধর ডিত্র্ হওযা
উনিত, মূেত তালদর নর্দযমাি
গিিক্ািালমা র্জায রাখার
পাশাপানশ পনরপূরক্ ইি-িীে
উন্নযলির জিয, যা র্ৃহির
শহরগুনের েলিযর সলঙ্গ
সামঞ্জসযপূর্।ব আরও তর্নিত্র্যপূর্, ব
নমশ্র র্যর্হার উন্নযি মাধযনমক্
পনরর্হি ক্নরলোর র্রার্র ঘিলত
পালর।
মযাসািুলসিস এনেনিউ এর্াং
ক্যামনিজ নিি র্রার্র স্কযার
এর্াং গুরুত্বপূণ থস্কয়ার এবং

envision.cambridgema.gov

রমে-বযবহার কররবিারগুরল মাঝানর,
পনরনমত গনতর হওযা উনিত যা ট্রািক্রজি
প্রক্রিনমটির সুনর্ধা ডিয এর্াং তালদর
অিিয িনরত্র্ এর্াং স্থািগত ধারর্া
র্াডায।
উচ্চ রশক্ষ্া প্ররতষ্ঠান্ এলাকাগুরল
প্রািনমক্োলর্ তালদর ঐনতহযগত ডক্ার
ক্যাম্পালসর মলধয ডর্লড উিা উনিত,
নমশ্র র্যর্হার এোক্ার সাংেগ্ন আলরা
উলেখলযাগয ক্যাম্পাস সাংলযাজলির
সালি, যা ঐনতহযগত আর্ানসক্
এোক্াগুনের পালশ অর্নস্থত।
িান্ক্রজশন্ এলাকায় নর্নেন্ন ধরলর্র
নর্ক্ালশর সমিয ক্রা উনিত যা
সামলির ক্রিযাক্োপগুনের মধযর্তী
মধযর্তী অিুেূনত ততনর ক্লর এর্াং
স্থের্তী র্যর্হালরর জিয সুনর্ধাগুনে
ডজার ডদয।
উদ্ভূত রমে-বযবহার রিসটিক্ট
ডযমি ক্যান্ডে স্কযার, িি পলযন্ট
ব
/
ক্যামনিজ িনসাং, এর্াং এেওযাইলির
িগর র্ৃক্রদ্ধ এর্াং পনরর্তবলির িাপিা
গ্রহর্ ক্রা উনিত, ট্রািক্রজি প্রক্রিনমটি,
এর্াং সমতে পানক্বাং েি, অলিালমার্াইে
নেনিক্ র্যর্হার, এর্াং অপ্রিনেত
র্ানর্ক্রজযক্ নর্ক্রল্ডাং দ্বারা নিনিত
ইনতর্ািক্ পনরর্তবিশীে এোক্াগুনের
ইনতর্ািক্ পনরর্তবলির সুনর্ধা গ্রহর্
ক্লর।
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জলবায়ু ও পররববশ
ক্যামনিজ এক্টি ঘি, ট্রািক্রজি
নেনিক্ শহর যা এক্টি প্রগনতশীে
পনরলর্শগত ঐনতহয এর্াং
উচ্চাক্াঙ্ক্ষী পনরলর্শগত পনরক্ল্পিা
িেলছ। শহরটি সর্ার জিয
পনরলর্শগত মাি উন্নত ক্রলত ক্াজ
ক্রলছ এর্াং জের্াযু এর্াং আঞ্চনেক্
র্াস্তুতলের উপর তার প্রোর্ হ্রাস
ক্রলছ। ক্যামনিলজর মাটি, পানি,
র্াতাস, এর্াং র্জবয প্রর্াহ আঞ্চনেক্
নর্নশল্পাযলির দশলক্ উন্নত হলযলছ ,
পনরলর্শগত সমসযার স্বীক্ৃনত র্ৃক্রদ্ধ,
এর্াং স্থািীয সরক্ার দ্বারা সাংগনতপূর্ ব
ক্লমরব জিয। যাইলহাক্, তর্নশ্বক্
জের্াযু পনরর্তবলির প্রোর্ আলরা
স্পষ্ট হলয যার্ার সালি সালি, আমালদর
ডমাক্ালর্ো ক্রলত হলর্ র্িযা এর্াং
িরম তালপর র্নধতব ঝু ুঁ নক্। এই ঝু ুঁ নক্
এক্টি পনরর্তবিশীে র্াস্তনর্ক্
পনরলর্শ হলত উক্রিত, নক্ন্তু সামাক্রজক্
এর্াং অিনিনতক্
ব
পনরনস্থনত জের্াযু
পনরর্তবি দ্বারা সর্লিলয প্রোনর্ত হয।
ক্যামনিজ এই নর্নেন্ন সমসযাগুনের
সমাধাি ক্রার জিয ক্াজ িানেলয
যালে, তর্ুও িমর্ধমাি
ব
অর্ক্ািালমা,
অিনিনতক্
ব
ইক্রঞ্জি নহসালর্ আমালদর
আঞ্চনেক্ েূ নমক্া, এর্াং আঞ্চনেক্ ও
নর্শ্বর্যাপী সমনিত পদলিলপর দরুি
এটি দুরূহ হলয উিলছ।
2030 এর জিয েিয
ক্যামনিজ এক্টি ডিক্সই শহর
যা এর প্রাক্ৃনতক্ প্রক্রিযাসমূহ
গিি ক্লর, এর নগ্রিহাউজ
গযালসর নিগমি
ব নিযের্ ক্লর,
এর্াং জের্াযু পনরর্তবলির
প্রোর্ নস্থনতশীে রালখ।
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শহরটি শক্রি খরি, প্রাক্ৃনতক্
পনরলর্লশর ক্াযনির্
ব াহ,
ব িরম
আর্হাওযার িযিনত, এর্াং এর
জিগলর্র স্বাস্থয ও ক্েযালর্র মলধয
সাংলযাগগুনেলক্ ডর্ালঝ।ক্যামনিজ
সক্রিযোলর্ সর্ুজ অর্ক্ািালমা
নর্ক্াশ ক্লর, র্ুক্রদ্ধমাি পনরলর্শগত
নিযমগুনে নিধারর্
ব ক্লর এর্াং
সক্লের জিয ডিক্সই পনরলর্শ
ততনরর জিয র্যক্রিগত পদলিপলক্
অিুলপ্ররর্া ডদয।
েিযসমূহ
জলবায়ু পদবক্ষ্প: 2050 সালের
মলধয ক্ার্িব নিরলপিতা অজবি
ক্রা।
জলবায়ু পররবতথন্ প্রস্তুরত:
জের্াযু পনরর্তবলির প্রোর্ ডিলক্
ক্যামনিজ সম্প্রদালযর জীর্ি ও
জীনর্ক্া রিা ক্রা।
পররববশগত সুরক্ষ্া: ক্যামনিলজর
জীর্নর্নিত্র্য, ডখাো জাযগা এর্াং
র্াসস্থািগুনে সাংরির্ এর্াং উন্নত
ক্রা।
পারন্ গুণমান্: ডিক্সই পানি
সম্পদ র্জায রাখা এর্াং পানির
গুর্মাি র্াডালিা।
বজথয বযবস্থাপন্া: র্জবয উৎপাদি
ক্নমলয আিা এর্াং েযান্ডনিে র্জবয
নিষ্কাশি ক্রা।
পররববশগত রবিার: সমস্ত
ক্যামনিজ অনধর্াসীরা পনরলর্শগত
প্রোর্ ডিলক্ সুরনিত এর্াং
পনরলর্শগত সম্পদ ডিলক্
সমািোলর্ উপক্ৃত হলর্ নক্িা তা
নিক্রিত ক্রা।

সিটি অব Cambridge

আমালদর জের্াযু এর্াং পনরলর্শ েিয
অজবি ডক্ৌশে
সক্ে ের্িগুনের জিয ডিি শূিয
নগ্রিহাউজ গযাস নিগমলির
ব
ট্রািক্রজিটি
দ্রুততর ক্রা।
পনরর্হি সাংিান্ত নগ্রিহাউজ গযাস নিক্াশ
ক্মালিা।
পুিরুদ্ধার এর্াং ক্যামনিলজর সর্ুজ
অর্ক্ািালমা এর্াং গালছর ছাদ, এর্াং সমিিব
তর্নিত্র্য র্াডাি।
জের্াযু পনরর্তবি প্রোর্ প্রনতক্রিযা জরুরী
র্যর্স্থাপিা নসলস্টম এর্াং নর্দযমাি
অর্ক্ািালমা আধুনিক্াযি।
ক্টিি র্জবয উৎপাদলির হ্রাস ক্রুি, এর্াং
েযান্ডনিে জীর্ার্ুমুি ডিলক্
পুির্যর্হারলযাগয
ব
এর্াং তজর্ র্জবয ডমাছা।
র্াতাস, হােক্া, জে, এর্াং শব্দ দূের্ হ্রাস।
পযসায পানি ক্মালিা।
ঝলডর জেসীমায অর্ক্ািালমা ও
পনরিযাগুনেলত
ব
জিসাধারলর্র নর্নিলযালগর
সালি ঝলডর পানি র্যর্স্থাপিা ক্রা।
সমগ্র ক্যামনিজ সম্প্রদালযর সালি ক্াজ
ক্লর শহলরর জের্াযু এর্াং পনরলর্লশর
উলদযাগলক্ শক্রিশােী ক্রা।
জিসাধারলর্র ক্ালছ জের্াযু এর্াং
পনরলর্লশর উলদযাগ এর্াং িীনত নিধারলর্র
ব
পনরলর্শগত প্রোর্ সম্পলক্ব জিগলর্র সালি
ডযাগালযাগ ক্রা।
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সাম্প্রদারয়ক রহত
এক্টি সম্প্রদায ের্ি, রাস্তায, এর্াং
অর্ক্ািালমার সমটষ্টর ডিলয অলিক্
ডর্নশ-এটি ডক্র্েই এক্টি স্থাি ডিলক্
আরও ডর্নশ নক্ছু। এক্টি সম্প্রদালযর
সদসযলদর নর্নেন্ন র্যাক্গ্রাউন্ড,
অনেজ্ঞতা, নর্শ্বাস, ইো, সিািক্রর্,
এর্াং সম্পদ ডিলক্ নিনমতব হয ।
ক্যামনিজ ডিলত্র্, এই তর্নিত্র্য
শহরলক্ এক্ীেূ ত ক্লর এর স্থাি এর্াং
গনতশীেতা এর অিিয জ্ঞাি সলঙ্গ।
যনদও অন্তেুক্রব ি এর্াং সামাক্রজক্
এক্ক্রত্র্তক্রর্ শহলরর অলিক্
গুরুেপূর্ েিয,
ব
অিিীনতর
ব
িেমাি
পনরর্তবিগুনে ক্যামনিজ উপলোগ
ক্রা তর্নিত্র্যলক্ সীনমত ক্রার হুমনক্
ডদয। ঐনতহানসক্োলর্ র্র্লেলদ,
ব
অনের্াসীলদর, এর্াং নিম্ন আলযর
ডোলক্লদর পাশাপানশ মাঝানর-আলযর
মািুে, িমর্ধমাি
ব
স্থািিুযনত, হাউক্রজাং
এর্াং আনিক্
ব অনিরাপিা, এর্াং এক্টি
িমর্ধমাি
ব
ইক্রন্দ্রয সম্মুখীি ডয তারা
ক্যামনিজ এর েনর্েযৎ ডিলক্ র্াদ
যালর্। উপরন্তু, অলিক্ র্ানসন্দারা
নিনন্তত ডয জীর্ি যতিা র্যস্ত হলে ও
শহলরর জিসাংখযা পনরর্নতবত হলে,
সম্প্রদালযর সম্পক্ব তত হানরলয
যালে। তাই,আমালদর সম্প্রদালযর
ক্েযালর্ ক্যামনিজ এমি এক্টি
জাযগা ডযখালি প্রলতযলক্ই অন্তেুি
ব
রলযলছ-ডযখালি অনধর্াসীরা
স্পন্দিশীে এোক্ায সুস্থ জীর্িযাপি
ক্রলত পালর, প্রনতলর্শীলদর সালি
জনডত িাক্লত পালর এর্াং তালদর
িগলরর েনর্েযলত নক্ছু র্েলত পালর।
2030 সালের েিয
ক্যামনিজ এক্টি শহর ডযখালি
প্রলতযলক্রই এক্টি সুস্থ, নিযুি, এর্াং
সমৃদ্ধ জীর্িযাপি ক্রার সুলযাগ আলছ।
ডোলক্রা নর্শ্বাস ক্লর ডয তারা তালদর
সম্প্রদায গডলত সাহাযয ক্রলত পালর,
িতু ি প্রর্াসীলদর ক্ালছ দরজা ডখাো
এর্াং োগ ক্লর নিলয শহরটি তার
অিিয ইনতহাস এর্াং প্রনতষ্ঠািসমূহ
উদযাপি ক্লর।

েিযসমূহ
সুবযাগ প্রারি : পািক্য
ব নিনর্লশলে
ব
সমস্ত মািুলের সমাি সুলযাগ প্রদাি।
জারতগত রবিার: প্রানন্তক্ জানত
নেনিক্ তর্েময এর্াং জানতগত সাময
অজবি।
ন্াগররক অংশগ্রহণ: জিসাধারলর্র
জীর্লি অাংশগ্রহলর্র জিয সক্েলক্
িমতাযি।
স্বাস্থয ও সুস্থতাঃ সম্পলদর সুলযাগ
নিক্রিত ক্রা যা সর্সাধারলর্র
ব
স্বাস্থয,
সুস্থতা এর্াং র্নধতব জীর্িলক্ সমিিব
ক্লর।
রশল্প ও সংস্কৃরত: এমি এক্টি শহর
গলড তু ো ডযখালি তশনল্পক্ অনের্যক্রি
এর্াং সাাংস্কৃনতক্ ঐনতহয িাগনরক্
জীর্লির সক্ে নদক্গুনের মলধয
এক্ক্রত্র্ত হয।
টশিা এবং টিলা : জীর্িযাপি এর্াং
নর্লিাদি এর্াং নর্লিাদি জিয সমৃদ্ধ
ডশখার উত্সানহত ক্রা।
অন্তরন্রহত
থ
ধারণা: আমালদর
সামাক্রজক্ সাংলযাগগুনে শক্রিশােী
ক্রুি এর্াং এক্টি নিরাপদ এর্াং স্বাগত
সম্প্রদায সরর্রাহ ক্রা।
আমালদর সাম্প্রদানযক্ নহত অজবলির
ডক্ৌশে
সর্ালগ্র
ব সম্মুলখ জানতগত এর্াং
সাাংস্কৃনতক্ তর্নিত্র্য আিা। িীনত
প্রর্যি, এর্াং জানত নর্েলয সাাংস্কৃনতক্
দিতা র্ৃক্রদ্ধ।
ক্যামনিজ যালত সক্ে ডযৌি নেনিক্তা
এর্াং নেঙ্গ পনরিলযর মািুলের জিয
এক্টি নিরাপদ এর্াং স্বাগতপূর্ জাযগা
ব
হয তা নিক্রিত ক্রা।
সনহাংস আিরলর্র সীমার্দ্ধতা এর্াং
সনহাংসতার শারীনরক্ ও মািনসক্
প্রোর্গুনে নিনক্ত্সা ক্রা।
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ডোি প্রদািলক্ উৎসানহত ক্রা, নর্লশে
ক্লর ঐনতহানসক্োলর্ িীর্ উপস্থানপত
দে, এর্াং সরক্ার নর্নেন্ন
উপস্থাপিালক্।
শহর িীনতনিধারর্
ব এর্াং রির্ালর্িলর্
ডগৌর্ অন্তনিনহত
ব
গ্রুলপর অাংশগ্রহর্
র্ৃক্রদ্ধ।
ক্নমউনিটি গ্রুপগুনেলত সরাসনর
ডপ্রাগ্রাম এর্াং গ্রুপগুনের সহাযতার
মাধযলম সামাক্রজক্ জীর্লি আিুষ্ঠানিক্
ও আিুষ্ঠানিক্ অাংশগ্রহর্লক্ উৎসানহত
ক্রা।
প্রসর্ক্ােীি নশিা, িাইল্ড ডক্যার
পনরলের্া, এর্াং পনরর্ার ডক্ক্রন্দ্রক্
িক্শার মাধযলম ক্যামনিজ পনরর্ালরর
সমিি।
ব
র্লযালজযষ্ঠ এর্াং প্রনতর্ন্ধী মািুলের
িানহদাগুনে পূরর্ ক্লর এমি ডপ্রাগ্রাম
এর্াং পনরলের্াগুনে সরর্রাহ ক্রা।
গৃহহীিতা নিমূেব ক্রার জিয ক্াজ ক্রা
এর্াং আশ্রয ও সমিলির
ব
মাধযলম
েুিলোগীলদর সহাযতা ক্রা
সক্লের মািনসক্, আিরর্গত, এর্াং
মািনসক্ স্বাস্থযলক্ সমিিব ক্রা এর্াং
মাদক্ গ্রহর্ হ্রাস।
সমস্ত র্যলসর এর্াং িমতা জিয
সৃজিশীে ডখোর উত্সানহত ক্রা।
সুস্থ জীর্িধারা এর্াং সাশ্রযী মূলেযর
খাদযদ্রর্য সমিিব ক্রা।
আিুষ্ঠানিক্ স্বীক্ৃনত এর্াং সঙ্কেলির
মাধযলম ক্যামনিজ এর তর্নিত্র্য এর্াং
ঐনতহয সমিি।
ব
ক্যামনিলজ নশল্পীলদর ক্াজ ক্রা,
এক্ক্রত্র্ত হওযা, উৎপাদি, সঞ্চােি,
এর্াং ক্াজ প্রদশিব ক্রার জাযগা আলছ
তা নিক্রিত ক্রা।
দশক্
ব গিি এর্াং ডপশাদার/ অলপশাদার
নশল্পীলদর সমিলির
ব
মাধযলম তশনল্পক্
ক্াযক্োপ
ব
র্ৃক্রদ্ধ ক্রা।
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সিবাহী
ব িারাাংশ

অর্ন্ীরত
থ
ক্যামনিজ নর্শ্ব অিিীনতর
ব
সর্াধু
ব নিক্
প্রালন্ত অর্স্থাি ক্রলছ। শহরটির মূে
অিনিনতক্
ব
খাতগুনে সামনগ্রক্ সমৃক্রদ্ধ
অজবি ক্লরলছ এর্াং শহরটিলক্
উন্ননতলত সহাযতা ক্লরলছ ক্ারর্
আঞ্চনেক্ অিিীনতর
ব
উৎপাদি ডিলক্
স্থািান্তনরত হলযলছ জ্ঞাি নেনিক্
নশলল্প। যাইলহাক্, এই সািেয সর্ার
দ্বারা অিুেূত হলে িা। ক্যামনিজ
তার তর্নিত্র্য এর্াং অিিয র্ানর্ক্রজযক্
ডজোসমূলহর সাংরির্ ক্রলত িায,
আলরা িযাযর্াি শহর হলত পালর, এর্াং
প্রলতযলক্র জিয ক্াযক্র
ব এমি এক্টি
অিিীনতলক্
ব
উৎসানহত ক্লর।
ক্যামনিজ এর তর্নিত্র্য তার
স্পন্দিশীেতার এক্টি গুরুেপূর্ ব
অাংশ। এই তর্নিত্র্য শুধুমাত্র্ র্জায
রাখা যালর্ যনদ সমস্ত র্ানসন্দালদর,
র্যাক্গ্রাউন্ড নিনর্লশলে,
ব
মািসম্পন্ন
ক্ালজর সুলযাগ িালক্,নিজস্ব র্যর্সা
শুরু ক্রার িমতা িালক্,এর্াং ডক্াি
ক্মসূব নি তালদর দিতা উন্নযি এর্াং
র্ৃক্রদ্ধ সুলযাগ প্রদাি ক্লর। পনরক্ল্পিায
র্যর্সা এর্াং প্রনতষ্ঠািসমূলহর সলঙ্গ
অাংশীদানরে প্রসানরত ক্রার
পাশাপানশ আরও অন্তেুি
ব রলযলছ
সমনিত শ্রম র্াজার ততনর এর্াং এক্টি
পনরলর্শ ততনরর জিয উন্নযি নিযের্
ক্রা যা শহরটির অিনিনতক্
ব
েিযগুনে পনরলর্শি ক্রলর্।
2030 সালের েিয
ক্যামনিজ জ্ঞাি অিিীনতর
ব
এক্টি
ডিতৃস্থািীয তর্নশ্বক্ ডক্ন্দ্র এর্াং
আঞ্চনেক্ অিনিনতক্
ব
পরাশক্রি যা
োে িাক্নর, র্ানর্ক্রজযক্ ডজোর
সমৃক্রদ্ধ এর্াং সক্লের জিয
উচ্চমালির জীর্িযাত্র্ার এক্টি
নমশ্রর্ প্রস্তার্ ক্লর। শহরটি
সক্রিযোলর্ সমিিব ক্লর
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তার মূে ডসক্টলরর শক্রিশােী
ক্মিমতা,
ব
উদীযমাি ডসক্টর এর্াং
নশল্পলক্ যা ইনতর্ািক্ সামাক্রজক্
িোিে সৃটষ্ট ক্লর। র্ানসন্দারা
অিনিনতক্
ব
সুলযাগ সৃটষ্ট ক্লর এমি
জীনর্ত মজুনর, নশিা এর্াং পনরলের্ানদ
প্রদালির নস্থনতশীে িাক্নরগুনেলত
অিুপ্রলর্শ ক্রলত পালর। সমস্ত
র্যাক্গ্রাউন্ড র্া পনরিয নিনর্লশলে,
ব
ক্যামনিলজ সর্ার সুলযাগ িাক্া উনিত।
েিযসমূহ
বরিত সাম্প্রদারয়ক সমৃক্রি : িাক্নরর
সুলযাগ এর্াং জীনর্ক্ার মজুনরলত
অিুপ্রলর্শ নিক্রিত ক্রা, পাশাপানশ
শক্রিশােী নশিা, প্রনশির্ এর্াং
সহাযতা পনরলের্ানদর সুলযাগ।
সমতা: অিনিনতক্
ব
সুলযালগ জানতগত,
তেনঙ্গক্ এর্াং অিযািয তর্েলমযর
অর্সাি ঘিাি।

অিিীনত
ব
েিয অজবলি আমালদর
ডক্ৌশে
ক্যামনিজ সম্প্রদাযসমূলহর নশিা
ও প্রনশিলর্র প্রলযাজিীযতা
পূরলর্র জিয র্তবমাি প্রনশির্ ও
নশিা ক্মসূব নি উন্নত ক্রা এর্াং
নিলযাগক্ারীলদর এর্াং
প্রনতষ্ঠািগুনের সালি অাংশীদানর
প্রসানরত ক্রা।
সামাক্রজক্ এর্াং অিনিনতক্
ব
অন্তেুক্রব ি নর্নিলযাগ ক্রা যা সমতা,
ক্যামনিলজর দীঘলমযানদ
ব
অিনিনতক্
ব
প্রনতলযানগতা এর্াং এর
প্রার্র্ন্ত মালির জীর্িধারা সমিিব
ক্লর।
সাশ্রযী র্ানর্ক্রজযক্ স্থাি
নিমার্
ব এর্াং সাংরির্লক্
অিুপ্রানর্ত ক্রা।

রবশ্ব অর্নন্রতক
থ
টকন্দ্র: নর্শ্বর্যাপী
জ্ঞাি অিিীনতলত
ব
ক্যামনিলজর
ডক্ন্দ্রীযতা র্জায রাখা।

স্থািীয, স্বাধীি র্যর্সাগুনেলক্
অগ্রানধক্ার ডদযা এর্াং সমনিত
র্যর্সানযক্ উলদযাগলক্ সিম
ক্লর এমি এক্টি র্যর্সানযক্
পনরলর্শলক্ উত্সানহত ক্রা।

কমসংস্থান্
থ
ববরিত্র্য: ক্লযক্টি নশলল্প
উচ্চ দিতার র্াইলর িাক্নরর
সুলযাগলক্ তর্নিত্র্য দাি ক্রা।

ক্যামনিলজর খুিরা
নর্লিতালদর সক্রিয রাস্তার
জীর্িলক্ উৎসানহত ক্রা।

বযবসা ববরিত্র্যঃ নর্নেন্ন ধরর্, মাপ
এর্াং র্ৃক্রদ্ধর পযালযর
ব
র্যর্সাগুনে শুরু,
র্ৃক্রদ্ধ এর্াং ক্যামনিলজ িাক্লত সিম
নক্িা এিা নিক্রিত ক্রা।
বৃহৎ বারণক্রজযক টজলাগুরল:
ক্যামনিলজর র্ানর্ক্রজযক্ ডজোর স্বতে
িনরত্র্ সাংরির্ এর্াং উন্ননত। নর্লশে
ক্লর তার প্রধাি স্কযার এর্াং নমশ্র
র্যর্হার ক্নরলোরসমূলহর।

সিটি অব Cambridge

নিম্ন র্াধানর্নশষ্ট
িাক্নরসমূহলক্ সমিিব ক্লর
হােক্া নশল্প জনম র্যর্হার
সাংরির্ এর্াং উন্নত ক্রা।

---..

| 18

Envision Cambridge

সিবাহী
ব িারাাংশ

আবাসন্
র্স্টি অঞ্চলে এর্াং ডদলশর প্রায
অলিক্ শহরগুনের মলতা, ক্যামনিজ
হাউক্রজাংলযর জিয দৃঢ় িানহদা অিুের্
ক্রলছ। হাউক্রজাং খরি র্ৃক্রদ্ধর
িেস্বরূপ হাউক্রজাং এর র্াজারদর
অলিক্ জাযগা ক্ম, মাঝানর, এমিনক্
মধযম আলযর পনরর্ালরর জিয
ধরালছাুঁযার র্াইলর ক্লর ডদয। সাশ্রযী
মূলেযর র্াসস্থাি, এর্াং সাধারর্োলর্
আলরা হাউক্রজাং,Envision Cambridge
প্রক্রিযায উচ্চ অগ্রানধক্ার নহসালর্
উিানপত। শহরটির শক্রিশােী
িাক্নরর র্াজার এর্াং উচ্চমালির
জীর্িধারা ক্যামনিলজ নর্লশে ক্লর
উচ্চমালির র্ানডর িানহদা র্াডালে,
োডালি এর্াং িতু ি র্ানডওযাোলদর
জিয খরি র্ানডলয তু েলছ। স্থাযীোলর্
সাশ্রযী মূলেযর হাউক্রজাংলযর স্টক্
র্াডালিার জিয শহলরর ইনতমলধযই
অলিক্ ডপ্রাগ্রাম রলযলছ, তলর্ নরলযে
এলস্টি র্াজালর ডর্নশ সাংলর্দিশীে
হওযার ক্ারলর্ এই ডপ্রাগ্রামগুনে
িযালেঞ্জগুনের মুলখামুনখ হয।
2030 সালের েিয
ক্যামনিলজর অনধর্াসী নিরাপদ,
সাশ্রযী, এর্াং জীর্ি-সমৃদ্ধ
হাউক্রজাংলয র্াস ক্লর। সমস্ত
র্যাক্গ্রাউলন্ডর ডোলক্রা এখালি
িাক্লত পছন্দ ক্লর এর্াং হাউক্রজাং
নর্ক্ল্পগুনে সহলজই উপেব্ধ ডয
ডক্াি সামাক্রজক্ আি-সামাক্র
ব
জক্
স্তলর এর্াং জীর্িযাপলির জিয,
সমস্ত ক্যান্টানিক্রজযািলদর নর্নেন্ন
িানহদা পূরর্ ক্লর। উপরন্তু, যালদর
প্রলযাজি তালদর জিয হাউক্রজাং
সমিলির
ব
ধারার্ানহক্তা আলছ।
শহরটি সক্রিযোলর্ হাউক্রজাংলযর
নর্ধালি জনডত, এর্াং উদ্ভার্িী,
ক্াযক্রী
ব
হাউক্রজাং িীনতগুনে অগ্রসর
ক্রার ডিলত্র্ আঞ্চনেক্ ডিতা
নহসালর্ ক্াজ ক্লর।

েিয
সােয়ী মূবলযর হাউক্রজং:
দীঘলমযাদী,
ব
নেে-ডরনিক্লিে
সাশ্রযী মূলেযর োডা এর্াং র্ানডর
মানেক্ািাধীি সুলযাগগুনে র্জায
রাখা এর্াং সম্প্রসানরত ক্রলত
ক্যামনিজলক্ নমশ্র-আয সম্প্রদালযর
মলতা উন্ননত ক্রলত অিুমনত প্রদাি।
হাউক্রজং ববরিত্র্য: নর্নেন্ন
সামাক্রজক্-অিনিনতক্
ব
স্তলরর,
জীর্ি পযালয
ব এর্াং শারীনরক্
িানহদাগুনের র্যক্রি এর্াং পনরর্ালরর
জিয নর্নেন্ন ধরলর্র হাউক্রজাং নর্ক্ল্প
সরর্রাহ ক্রা।
প্রাণবন্ত সম্প্রদায়: সুস্থ, জের্াযুনস্থনতশীে, এর্াং শক্রিদি যা
উচ্চমালির হাউক্রজাং সমিিব ক্লর।
হাউক্রজং রস্থরতশীলতা: ক্যামনিজ
র্ানসন্দালদর ক্যামনিলজ িাক্ার
িমতা সমিিব ক্রা। পনরর্ালরর
িানহদাগুনে পূরলর্র জিয তালদর
প্রলযাজিীযতাগুনে যিাযিোলর্
উপযুি ইউনিিগুনেলত রূপান্তনরত
ক্রলত হাউক্রজাং নর্ক্ল্পগুনের এক্টি
পনরসর র্জায রাখা।
বাজাবরর ক্রয়ক্ষ্মতা: সামনগ্রক্
র্াজালর সামিযলক্
ব
সমিিব ক্লর এর্াং
হাউক্রজাং খরি র্ৃক্রদ্ধর ডিলত্র্
অঞ্চলের ডিতৃে ডদযা।

আমালদর আর্াসি েিয অজবলির
ডক্ৌশে
সামনগ্রক্ হাউক্রজাং
উৎপাদি র্ৃক্রদ্ধ।
নিযেক্ এর্াং ডজানিাং
ইিলসিটিলের মাধযলম ক্ম, মাঝানর
এর্াং মধযম আলযর পনরর্ালরর জিয
সাশ্রযী মূলেযর হাউক্রজাং
উৎপাদিলক্ উত্সানহত ক্রা।
সাশ্রযী মূলেযর হাউক্রজাং উৎপাদি
এর্াং সাংরিলর্র জিয সম্পদ
প্রসারর্।
পনরর্ালরর িানহদাগুনে তালদর
প্রলযাজি অিুসালর পনরর্নতবত
ইউনিিগুনেলত রূপান্তনরত ক্রার জিয
হাউক্রজাং নর্ক্ল্পগুনের এক্টি পনরসর
র্জায রাখা।
স্থািিুযনত এর্াং হাউক্রজাং
অনিরাপিা প্রনতলরালধর জিয
এর্াং গৃহহীিলদর নিনিত ক্রার
জিয সরঞ্জাম এর্াং সাংস্থািগুনে
প্রসানরত ক্রা।
হাউক্রজাং প্রজেলক্ সমিিব
ক্রার জিয জিসাধারলর্র এর্াং
প্রাইলেি সাংস্থাগুনের র্ৃহির
ডজাি গলড তু ো, নর্লশে ক্লর
সাশ্রযী মূলেযর র্াসস্থাি,
ক্যামনিজ এর্াং আলশপালশর
অঞ্চেসমূলহ।

সুবযাগ সমৃি মহো: সম্প্রদায
সমূলহর মলধয ঘনিষ্ঠ নর্নেন্ন
ডপ্রিাপলি হাউক্রজাং প্রদাি ক্লর
সুলযাগ পার্নেক্ ট্রািক্রজি,
ক্মসাংস্থাি,
ব
এর্াং সামাক্রজক্ ডসর্া
প্রদাি।

envision.cambridgema.gov
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গরতশীলতা
নিরাপদ, নিেবরলযাগয, ক্াযক্র,
ব
এর্াং
ডিক্সই পনরর্হি, অিিীনতর
ব
মূেিীনত, নগ্রিহাউজ গযাস নিগমি
ব
হ্রাস, জিস্বালস্থযর উন্ননত এর্াং
ক্যামনিলজর সক্ে মািুলের জিয
উচ্চ মালির জীর্িযাপি ততনরর
িানর্ক্াটি।শহলরর গনতশীেতার
িীনতগুনে স্থািীয ও আঞ্চনেক্োলর্
উলেখলযাগয জিসাংখযা র্ৃক্রদ্ধ সলেও,
অলিালমার্াইে ট্রযানিলক্র র্ৃক্রদ্ধলক্
র্াধা নদলযলছ। এখলিা শহলরর
পনরর্হি র্যর্স্থার প্রলযাজি অঞ্চে
র্ৃক্রদ্ধ, প্রযুক্রি অগ্রগনত, এর্াং অিিীনত
ব
পনরর্তবি নহসালর্ সমলযর সালি
মানিলয ডিওযা। ক্যামনিজলক্
স্থািীযোলর্ মানিলমাোে ডিিওযাক্ব
উন্নত ক্লর, আঞ্চনেক্ ডিক্সই
পনরর্হলির সাংলযাগগুনে নর্স্তৃত
ক্লর এর্াং এই অঞ্চলের প্রগনতশীে
পনরর্হি িীনতগুনের অগ্রগনত দ্বারা
এই িযালেঞ্জগুনে ডমাক্ালর্ো ক্রলত
হলর্।

েিয

2030 সালের েিয

সংযুক্রক্ত এবং বযবহারকারীর বন্ধুত্ব:
সমস্ত মািুলের জিয সহলজ ডর্াঝার
মত, সমনিত, অনর্রাম এর্াং
আরামদাযক্ পনরর্হি ডিিওযাক্ব ততনর
ক্রা।

ক্যামনিলজ র্সর্াসক্ারী, ক্মজীর্ী,
ব
গলর্েক্ র্া ডখলোযাড ডয-ই হি,
প্রলতযলক্রই গনতশীেতা পছন্দ ক্লরি
যা নিরাপদ, সাশ্রযী, সুনর্ধাজিক্,
ডিক্সই এর্াং নস্থনতশীে। শহলরর
মলধয পনরর্হি শুধু দিতার সালি
স্থািান্তর সম্পলক্ব িয। এছাডাও
সম্প্রদালযর মলধয ডস্পস ও সুলযাগ
ততনরর এক্িা প্রক্রিযা। ক্যামনিজ
পনরর্হি উলদযাগ উদ্ভার্ি এর্াং
সামযার্স্থা উন্নীত ক্রা, এর্াং শহর
িমর্ধমাি
ব
পনরর্হি িীনতর এক্টি
জাতীয ডিতা নহলসলর্ প্রনতিনেত
হয।

সাময এবং সুবযাগ: ভ্রমলর্র
নর্ক্ল্পগুনের তর্নিত্র্য সাধি যা র্যলসর,
ডযাগযতা এর্াং আলযর মািুেলদর
অিুপ্রলর্শ এর্াং গনতশীেতার
িানহদাগুনে পূরর্ ক্লর।
রন্ভথরবযাগযতা এবং দক্ষ্তা: মািুে
এর্াং পর্য নিেবরলযাগযোলর্
ক্যামনিলজর মলধয এর্াং অঞ্চলের
িারপালশ স্থািান্তনরত ক্রলত পালর এর্াং
হাুঁিা, র্াইনক্াং, ট্রািক্রজি এর্াং ক্ারপুনোং
মলতা স্থাি-দি পনরর্হি পছন্দগুনে
নিক্রিত ক্রা।
রন্রাপদ এবং সক্রক্রয় পররবহন্:
সক্রিয জীর্িযাত্র্ালক্ উত্সানহত ক্লর
এর্াং সমস্ত র্যলসর এর্াং িমতার
ডোলক্লদর জিয সান্ত্বিা উন্নত ক্রার
সময ট্রযানিলক্র মারাত্মক্ মৃতুয এর্াং
গুরুতর আঘাত নিমূেব ক্রা।

করমউরন্টি কযাবরক্টার এবং প্রাধান্য:
শহরটির পনরর্হি র্যর্স্থা োগ ক্রা
সম্প্রদালযর স্থািগুনে সমিিব ক্লর এর্াং
আলশপালশর রাস্তাগুনেলক্ র্াডালিা।
জলবায়ু সংক্রমণ এবং রস্থরতশীলতা:
এক্টি ক্ার্ি-নিরলপি
ব
পনরর্হি
নসলস্টম অজবি এর্াং জের্াযু
পনরর্তবলির সালি মানিলয ডিওযা।

আমালদর গনতশীেতার েিয অজবলি
ডক্ৌশেসমূহ
ডিক্সই পনরর্হলির
পছন্দগুনে এর্াং ডিক্সই
পনরর্হলির অর্ক্ািালমার
শারীনরক্ িাগালের সুলযাগ
প্রসানরত ক্রা।
আরও সুনর্ধাজিক্,
নিেবরলযাগয, এর্াং নস্থনতশীে হলত
নর্দযমাি ডিক্সই পনরর্হি
অর্ক্ািালমা উন্নত ক্রা।
সমস্ত রাস্তার র্যর্হারক্ারীলদর
জিয সুরিা অর্ক্ািালমা উন্নত এর্াং
প্রসানরত ক্রা।
অপ্রলযাজিীয গাডী ভ্রমর্ এর্াং
পানক্বাং সীমার্দ্ধ ক্রার জিয
পানক্বাংলযর স্থাি এর্াং জিসাধারলর্র
ক্াযক্রীোলর্
ব
র্রাে রাখার মলতা
পার্নেক্ সম্পদগুনের নিযেক্লক্
উত্সাহ প্রদাি এর্াং মূেয নিধারর্
ব
ক্রা।
ডিক্সই পনরর্হলর্র সহাযতার
জিয েূ নম র্যর্হালরর িীনত সামঞ্জসয
ক্রা।
মাের্াহী-সাংিান্ত সাংলক্ািি
সীমার্দ্ধতা এর্াং দিতা এর্াং
নিরাপিার উন্ননতলত মাের্াহী
আলন্দােি পনরিােিা ক্রা।
ক্ীোলর্ ক্যামনিলজর অেযন্তলর
এর্াং এর মাধযলম নিরাপলদ এর্াং
দিতার সালি সরালিা যায এর্াং
জিসাধারলর্র নশিািনর্লশর
নিরাপিা প্রলিষ্টার তিয উন্নত ক্রা।
গনতশীেতা র্যর্স্থায প্রযুক্রিিানেত র্াধাগুনের জিয প্রস্তুত
ক্রার জিয িতু ি নিযেক্ ক্ািালমা
স্থাপি ক্রা।
ডিক্সই পনরর্হি র্যর্স্থা
সম্প্রসারলর্র জিয অঞ্চে
জুলড অর্ক্ািালমা উন্নযি
ক্রুি , নর্লশেত ডযখালি এটি
সরাসনর ক্যামনিজ ট্রানিক্লক্
প্রোনর্ত ক্রলর্।
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ন্গর গঠন্
ের্ি, ডখাো জাযগা এর্াং রাস্তার িক্শা
আমরা শহরলক্ নক্োলর্ ডদনখ তা
প্রোনর্ত ক্লর। ক্যামনিলজর এক্টি
নিনদবষ্ট গিি আলছ
প্রধাি ডস্কাযার, নমশ্র র্যর্হার ডজো,
র্ানর্ক্রজযক্ ক্নরলোর, আশপাশ,
ক্যাম্পাস, এর্াং ডখাো জাযগা সলমত।
শহরটি স্থাপতযনশেী এক্টি স্পন্দিশীে
নমশ্রর্ও র্লি। এই ডক্াোজ
ক্যামনিজলক্ অসাধারর্ ও মলিাহর
ক্লর তু লে র্সর্াস, ক্মলিত্র্,
ব
নশিালিত্র্ , এর্াং ডখোর সুন্দর জাযগা
নহলসলর্। এক্ই সমলয, এক্টি শক্রিশােী
অিিীনতর
ব
অি হলে
ব
শহরটির নক্ছু
এোক্া পুির্যর্হার
ব
িেলছ। প্রধাি
ডস্কাযার এর্াং নমশ্র র্যর্হার
ক্নরলোরগুনের পাশাপানশ এক্ক্ােীি
নশল্প, আর্ানসক্ আলশপালশর প্রাঙ্গর্
এর্াং পাক্বওলযগুনের পালশ অর্নস্থত
এোক্া এর অন্তেুি
ব । ক্যামনিলজ আলছ
ক্নমউনিটি ডর্নিনিি ততনরর জিয
পুির্যর্হালরর
ব
গনতর র্যর্হার এর্াং িতু ি
ডজোগুনের শহুলর রূপ ডয সম্প্রদালযর
মািলক্ অগ্রসর ক্লর এর্াং নর্দযমাি
ডপ্রিাপলি সম্পূরক্ ক্লর তা নিক্রিত
ক্রার সুলযাগ।

2030 সালের েিয
ক্যামনিলজ জিসাধারলর্র ও
র্যক্রিগত উন্নযি শহলরর
অনধর্াসীলদর, ক্মীলদর, ছাত্র্, এর্াং
দশক্লদর
ব
স্পন্দিশীে, সুস্থ, সুন্দর
জাযগা ততনর ক্লর। শহরটির রূপ
ক্যামনিলজর ইনতহাসলক্ সম্মাি
ক্লর, আজলক্র সম্প্রদালযর এর্াং
েনর্েযলতর প্রজলের িানহদাগুনে
পূরর্ ক্লর। িগর উন্নযি িগর
শহুলর িনরত্র্ ও র্ৃক্রদ্ধলক্ সাংরির্
ক্লর যা িতু ি অনধর্াসী ও
ক্াযক্োলপর
ব
জাযগা দাি ক্রলত
সহাযতা ক্লর শহর জুলড এক্টি
িযাযসঙ্গত র্ণ্টলির সনহত।

েিয
উন্নয়বন্র ধাাঁিঃ শহরগুনের নর্দযমাি
ধাুঁিগুনে ডযখালি তারা সুপ্রনতটষ্ঠত ডসখালি
র্জায রাখা এর্াং সাংরির্ ক্রা এর্াং
পনরপূরক্ উন্নযলির নমশ্রলর্র মাধযলম
শহলরর মূেযলর্াধগুনে অগ্রসর ক্রা।
রববতথন্শীল অঞ্চবল বৃক্রি: নমশ্র
র্যর্হার, পিিারী নেনিক্, এর্াং র্তবমালি
পৃষ্ঠতে পানক্বাং েি, অলিালমার্াইে
নেনিক্ র্যর্হার, এর্াং অপ্রিনেত
র্ানর্ক্রজযক্ ের্ি দ্বারা নিনিত এোক্ার
মলধয ডিক্সই পুিনিমব ালর্র
ব
প্রিার ক্রা।
িযাক্রিশন্াল টিবভলপবমন্ট:
নর্র্তবলির প্রালন্ত পুিনিমব ার্
ব ঘিা
ডজোগুনে, সাংেগ্ন ডজোর নর্দযমাি
পযািািলক্
ব পনরপূরক্ ক্রার জিয িতু ি
নর্ক্াশলক্ আক্ৃনত ডদযা এর্াং র্যর্হার
এর্াং ডস্কলে তর্নিলত্র্যর সমিয সাধি ক্লর
এর্াং জিসাধারলর্র ট্রািক্রজি দ্বারা
পনরলর্নশত অঞ্চলে র্ৃহির ঘিে যুি
ক্রা।
ওবপন্ টেস: সমস্ত অনধর্াসীলদর
স্থািীয এর্াং আঞ্চনেক্ প্রাক্ৃনতক্
সম্পলদর সালি নেঙ্ক ক্লর এমি উচ্চমািসম্পন্ন ডখাো জাযগাগুনের এক্টি
সাংযুি ডিিওযাক্ব ততনর ক্রা, যা সমস্ত
ক্রিযাক্োলপর সালি জনডত এর্াং নর্নেন্ন
সামাক্রজক্ ডযাগালযালগর উত্সাহ ডদয।
অযারক্টবভশন্: িম,ব র্যর্হার, এর্াং
উন্নযি িক্শা, নর্লশে ক্লর এর পার্নেক্
ডস্পসস আক্ার আক্ৃনতর রাস্তার
সম্মুখোগ, যালত এটি এক্টি সক্রিয
পার্নেক্ অঞ্চে সমিিব ক্লর।
রিজাইন্ প্রক্রক্রয়া: নসটি ক্মী, ডর্ােব
এর্াং ক্নমশি এর্াং সম্প্রদালযর সালি
সাংনেষ্টতার মলধয পনরষ্কার এর্াং ক্াযক্রী
ব
এক্টি পযালোিিা
ব
প্রক্রিযা ততনর ক্লর
সমস্ত িতু ি নর্ক্ালশ িক্শা ডশ্রষ্ঠলের
জিয সাংগ্রাম ক্রা।
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িগর গিলির েিয অজবলি আমালদর
ডক্ৌশেসমূহ
সীমািা র্রার্র আমালদর স্কযার এর্াং
এোক্ার অিিয িনরত্র্সমূহলক্ জাযগা
ডদর্ার জিয ট্রািক্রজি ডিাে ক্াছাক্ানছ
স্থালি ঘিে র্ৃক্রদ্ধ।
ক্যামনিলজর আলশপালশর
ঐনতহানসক্ সততা এর্াং তর্নিত্র্য
সাংরির্ ক্রা , যার মলধয রলযলছ
নর্ক্রল্ডাং এর্াং প্রিারপত্র্।
িতু ি ের্িগুনের স্থেোলগ নর্লশে
ক্লর নমশ্র-র্যর্হার ক্নরেরগুনের
ক্রিযাক্োপলক্ উত্সানহত ক্রা।
অঞ্চলের নিনদবষ্ট পনরক্ল্পিা এর্াং
উন্নযি পযালোিিা
ব
মাধযলম
পনরর্তবলির জিয শক্রিশােী সম্ভার্িা
সহ এোক্ায সক্রিযোলর্ গাইে
পনরিােিা।
উন্নত মালির নেজাইলির জিয
ডিষ্টা ক্রার সময ডেলেেপারলদর
এর্াং জিসাধারলর্র জিয উন্নযি
পযালোিিা
ব
প্রক্রিযাটিলক্ আলরা স্বে
ক্রলত সাংলশাধি ক্রা।
উচ্চমালির পার্নেক্ ওলপি ডস্পস
ততনর এর্াং গনতশীে ডপ্রাগ্রানমাং প্রদাি
ক্রলত র্যক্রিগত উন্নযি ক্ালজ
োগালিা।
িতু ি উেুি স্থাি, িতু ি
ডপ্রাগ্রানমাং, এর্াং উন্নত স্থািীয ও
আঞ্চনেক্ সাংলযাগগুনের মাধযলম
জিসাধারলর্র উেুি স্থাি
ডিিওযাক্ব সম্প্রসানরত ক্রুি।
তর্নিত্র্যময জিগলর্র ডসর্া
ক্রার জিয নর্দযমাি ডখাো
জাযগা সাংরির্, র্জায রাখা
এর্াং উন্নত ক্লর জিসাধারলর্র
উেুি স্থাি ডিিওযাক্ব উন্নত
ক্রা।
ক্যামনিলজর প্রনতষ্ঠািগুনে সহ,
নর্শ্বনর্দযােয এর্াং হাসপাতালের
ক্যাম্পাসগুনে সহ নর্দযমাি ক্যাম্পাস
সীমািাগুনের মলধয র্ৃক্রদ্ধ এর্াং সাংেগ্ন
নমশ্র নমশ্র র্যর্হালরর এোক্াসমূলহর
র্ৃক্রদ্ধ এর্াং আর্ানসক্ আলশপালশ
অিুপ্রলর্লশর নিরুৎসানহত ক্রা।
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পরবতী পদবক্ষ্প
িূ ডান্ত পনরক্ল্পিার প্রক্াশিা
আিুষ্ঠানিক্োলর্ Envision
Cambridge প্রক্রিযাটি র্ন্ধ ক্লর
ডদয, তলর্ শহরটির জিয আরও
োে েনর্েযৎ নিমালর্র
ব
ক্াজ
সম্পন্ন হয িা। এই পনরক্ল্পিাটির
সুপানরশগুনে ক্যামনিজ এর্াং
অিযািয অলিক্ শহরগুনের
মুলখামুনখ হওযা সমসযার সমাধাি
ক্রার জিয এক্টি ডরােমযাপ
ততনর ক্লরলছ। সম্প্রদালযর
সোগুলোলত উনেনখত দৃটষ্টেনঙ্গ ও
মাি, এই পৃষ্ঠাগুনেলত ডপশ ক্রা
েিযগুনে এর্াং ডক্ৌশেগুনে, এর্াং
নিনদব ষ্ট পদলিলপর ধারর্াগুনে
িীনতনিধারক্,
ব
িগর ক্মী,
পনরক্ল্পিা ডর্ােব এর্াং অিযািয
ডর্ােব এর্াং ক্নমশিলক্ নিলদবশ
ক্রলর্ যখি তারা এোক্া এর্াং
িনপক্াে প্ল্যািগুনে ততনর ক্রলর্,
আইি, র্ালজি প্রর্যি ক্রলর্,
উন্নযিপ্রর্ােী নর্লর্িিা
ক্রলর্,আঞ্চনেক্ ক্ম, ব িক্শা
অর্ক্ািালমা, িীনত, এর্াং আরও
অলিক্ নক্ছু ক্রলর্।
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িূ ডান্ত পনরক্ল্পিার পদলিপ গুনে
র্াস্তর্াযলির সময নর্তনক্বত ও
পনরশীনেত হলর্ এলত ডক্াি সলন্দহ
ডিই এর্াং, এর্াং িতু ি িতু ি সর্
ধারিাও শহর পনরর্তবলির
প্রলযাজি নহসালর্ উলি আসলত
পালর ক্রলত পালর। এমিনক্,
Envision Cambridge দ্বারা
সাংজ্ঞানযত সূিক্ এর্াং েিযসমূহই
েনর্েযলতর িীনতনিধারক্
ব
এর্াং
সম্প্রদাযলক্ ডসই নসদ্ধান্তগুনে
ক্রলত সহাযতা ক্রলর্। র্ছলরর
পর র্ছর, অধযর্সায এর্াং দৃঢ়তার
সালি, আমরা ক্যামনিলজর
জীর্লির জিয আমালদর
েিযসমূহ র্াস্তর্ানযত িাক্র্।

সিটি অব Cambridge

Envision Cambridge

সিবাহী
ব িারাাংশ

স্বীকৃরত
Envision Cambridge অযােোইজানর ক্নমটি
Ruth Allen, Paddy’s Lunch Marlinia Antoine, The
Port Josh Gerber, 1369 Coffee Houset
Frank Gerratana, Cambridgeport
Bill Kane, BioMed Realty Trust
Zeyneb Magavi, Strawberry Hill
Joseph Maguire, Alexandria Real Estate
Risa Mednick, Transition House
Alexandra Offiong, Harvard University
Ebi Poweigha, The Port
Zuleka Queen-Postell, The Port
Ruth Ryals, Neighborhood Nine
Tom Sieniewicz, Planning Board
Bethany Stevens, East Cambridge
Tom Stohlman, West Cambridge
Jon Alvarez, MIT
Matthew Wallace, Berry Line
Robert Winters, Mid-Cambridge
এেওযাইি ওযানক্বাং গ্রুপ
William Ahern, Alewife Business Association Doug
Brown, West Cambridge
James Butler, Cambridge Self Storage
John DiGiovanni, Trinity Property Management
Mark DiOrio, The Bulfinch Companies
Margaret Drury, North Cambridge
Karen Dumaine, Alewife Transportation Management
Association
Margaret Gadon, West Cambridge
Jennifer Gilbert, North Cambridge
Eric Grunebaum, North
Cambridge
Catherine Preston Connolly, Planning Board
Tom Ragno, King Street Properties
Sam Stern, West Cambridge
Geoff Wood, North
Cambridge

সিটি অব Cambridge

জের্াযু এর্াং পনরলর্শ ওযানক্বাং গ্রুপ
Maggie Booz, Strawberry Hill
Maxwell Cohen, North Cambridge
Henrietta Davis, Cambridgeport, সালর্ক্ ডমযর
Sophia Emperador, North Cambridge
Cynthia Hibbard, Mid-Cambridge
Zeyneb Magavi, Strawberry Hill
Emily Myron, Cambridgeport
Mike Nakagawa, North
Cambridge Julie Newman, MIT
Christopher Nielson, Mid-Cambridge
Steven Nutter, Green Cambridge
Abigail Regitsky, Cambridge
Highlands Julianne Sammut,
Neighborhood Nine Claire Santoro,
Agassiz
Joanne Scheuble, East Cambridge
Juliet Stone, Riverside
Henry Vandermark, Neighborhood Nine
Matthew Wallace, Berry Line
Jules Williams, Riverside
অিিীনত
ব
ওযানক্বাং গ্রুপ
Chris Barr, Biogen
Tony Brooks, Coast Café
Sarah Gallop, MIT
Josh Gerber, 1369 Coffee House
Theresa Hamacher, Neighborhood
Nine Dave Holtz, WellingtonHarrington
Denise Jillson, Harvard Square Business Association
Jay Kiely, Forest City
Daniel Lander, West Cambridge
Ivy Moylan, Brattle Film Foundation
Gina Plata, Just-A-Start
Ebi Poweigha, The Port
Ruth Ryals, Neighborhood Nine
Daniel Shenfeld, Cambridgeport
Ottavio Siani, Mid-Cambridge
Saul Tannenbaum,
Cambridgeport Mary Ting Hyatt,
Bagelsaurus
Ty Wilson, CustomMade
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এিলগজলমন্ট এর্াং ডযাগালযাগ ওযানক্বাং
গ্রুপ
Debbie Bonilla, Mid-Cambridge
Phyllis Bretholtz, Mid-Cambridge
Justin Crane, North Cambridge
Elaine DeRosa, Cambridge Economic Opportunity
Committee
Tara Greco, Neighborhood Nine
Eryn Johnson, Community Art Center
Justin Kang, City Awake
Sarah Kennedy, Cambridge Chamber of Commerce
Ben Peterson, Wellington-Harrington
Zuleka Queen-Postell, The Port
Jeenal Sawla, Mid-Cambridge
Cathie Zusy, Cambridgeport
হাউক্রজাং ওযানক্বাং গ্রুপ
Leonardi Aray, Strawberry Hill Mark
Boyes-Watson, Cambridgeport
Kelley Brown, MIT
Kathryn Carlson, East Cambridge
Steven Cohen, Mid-Cambridge
Lauren Curry, Just-A-Start
Lee Farris, The Port
Bob Flack, Twining Properties
Anthony Galluccio, Mid-Cambridge, সালর্ক্ ডমযর এর্াং
ডস্টি নসলিির
Esther Hanig, The Port
Sean Hope, Hope Legal
Jesse Kanson-Benanav, Wellington-Harrington
Monique King, Cambridgeport
Tom Lorello, Heading
Home Eva Martin Blythe,
YWCA
Margaret Moran, Cambridge Housing Authority
Deborah Morse, Agassiz
Cheryl-Ann Pizza-Zeoli, Wellington-Harrington
Zuleka Queen-Postell, The Port
Susan Schlesinger, Cambridgeport
Ellen Shachter, Cambridge and Somerville Legal
Services
Robert Winters, Mid-Cambridge

ডমানর্নেটি ওযানক্বাং গ্রুপ
Dave Allan, Cambridgeport
Ruth Allen, Neighborhood
Nine
Michelle Danila, North Cambridge
Rachel Dias Carlson, Wellington-Harrington
Chris Featherman, Neighborhood Nine
Nate Fillmore, East Cambridge
John Gintell, Mid-Cambridge
Greg Heidelberger, The Port
Mark Jensen, West Cambridge
Caitlin McMurtry, Riverside
Steve Miller, Cambridgeport
Rob Ricchi, Agassiz
Ruthann Rudel, North Cambridge
Emma Sandoe, North Cambridge
Melissa Shakro, MIT
Bethany Stevens, East Cambridge
Stacy Thompson, Livable Streets Alliance
Annie Tuan, Mid-Cambridge
Dustin Weigl, Cambridgeport

envision.cambridgema.gov
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রসটি স্টাফ
ক্নমউনিটি ডেলেেপলমন্ট নর্োগ
Iram Farooq, ক্নমউনিটি উন্নযলির সহক্ারী নসটি
মযালিজার
Melissa Peters, ডপ্রালজক্ট মযালিজার
Cassie Arnaud
Suzannah Bigolin
John Bolduc
Gary Chan
Sandra Clarke
Cliff Cook
Bronwyn Cooke
Chris Cotter
Stuart Dash
Bill Deignan
Christina DiLisio
Seth Federspiel
Stephanie Groll
Lisa Hemmerle
Wendell Joseph
Jennifer Lawrence
Bridget Martin
Khalil Mogassabi
Brendan Monroe
Susanne Rasmussen
Jeff Roberts
Pardis Saffari
Cara Seiderman
Tegin Teich
Erik Thorkildsen

নিিযাি নর্োগ
David Kale, অযানসস্টযান্ট নসটি মযালিজার
Matthew Nelson
জি ডসর্া নর্োগ
Ellen Semonoff, অযানসস্টযান্ট নসটি
মযালিজার
Allyson Allen
Shelly Chevalier
Michelle Godfrey
Elizabeth Mengers
Susan Mintz Emily
Singer Carole
Sousa
Sue Walsh
পুনেশ নর্োগ
Branville G. Bard, Jr., Commissioner
Devon Bracher
পার্নেক্ ডহেি নর্োগ
Claude-Alix Jacob, নিি পার্নেক্ ডহেি অনিসার
Sam Lipson
Kari Sasportas
Kristin Ward
Joséfine Wendel
Anna Wieglosz
পাবসিক ইিফরমেশি অসফি
Lee Gianetti, নেলরক্টর

অযালসনসাং নর্োগ
Robert Reardon, নেলরক্টর

স্কুে নর্োগ
Dr. Kenneth Salim, সুপানরলন্টিলেন্ট
James Maloney
Claire Spinner

Cambridge Arts Council
Jason Weeks, এক্রিনক্উটিে
নেলরক্টর
Lillian Hsu

ট্রানিক্, পানক্বাং এর্াং পনরর্হি
Joseph Barr, নেলরক্টর
Brooke McKenna
Adam Shulman

Cambridge Historical Commission
Charles Sullivan, এক্রিনক্উটিে নেলরক্টর

পানি নর্োগ
Sam Corda, নেলরক্টর
Frederick Centanni
David Kaplan
Tim MacDonald

পার্নেক্ ওযাক্বস নর্োগ Owen
O’Riordan, ক্নমশিার Jerry
Friedman
Michael Orr
Kathy Watkins

ক্নমউনিটি এিলগজলমন্ট টিমলক্ নর্লশে
ধিযর্াদ
সিটি অব Cambridge
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পরামশদাতা
থ
দল
Utile
HR&A Advisors
Interboro Partners
Nelson\Nygaard
Buro Happold
Donahue Institute at the University of Massachusetts,
Boston
McMahon Associates

টযাগাবযাগ
Melissa Peters, AICP
নেলরক্টর অর্ ক্নমউনিটি প্ল্যানিাং
Cambridge Community Development Department
344 Broadway
Cambridge, MA 02139
envision@cambridgema.gov
(617) 349-4600
envision.cambridgema.gov

িরব কৃতজ্ঞতা
সমস্ত িলিা, ঐনতহানসক্ িনি, এর্াং নিত্র্গুনে ক্যামনিজ
শহলরর ডসৌজলিয। এই িনিলত পুিরুত্পাদি ক্রা সমস্ত
িলিা এর্াং নিত্র্গুনে ক্নপরাইলির জিয ডিক্ ক্রা হলযলছ।
যনদ ডক্ািও িলিা র্া নিত্র্ ডপাস্ট ক্রা হয তলর্ এটির ক্ারর্
হে ক্নপরাইি ধারক্ ডিলক্ প্রদশলির
ব
অনধক্ারগুনে পাওযা
ডগলছ, এটি জিসাধারলর্র ডোলমলি পনরনিত, অির্া
স্বীক্ৃত ক্নপরাইি / মানেক্ািা প্রনতটষ্ঠত ক্রা যাযনি। এিা
ইোক্ৃতোলর্ ডক্ািওোলর্ ক্নপরাইি র্া র্ুক্রদ্ধজীর্ী
মানেক্ািা েঙ্ঘি ক্রার জিয এই দস্তালর্লজর অনেপ্রায
িয। যনদ এটি নিধারর্
ব হয ডয এই দস্তালর্লজ উপনস্থত
এক্টি িলিা র্া নিত্র্ি অিযলদর দ্বারা ক্নপরাইিযুি , এটি
সরালিা হলর্।
Kevin Klein (পাতা 3, 14, 18)
Molly Akin (পাতা 17, 21, 22)
Gretchen Ertl (পাতা 13, 25)
Interboro Partners (পাতা 4; 8; 9 উপলর োলি, মালঝ র্ালম,
নিলি র্ালম; 30–31)
Utile (পাতা 9 উপলর র্ালম, মালঝ োলি)
envision.cambridgema.gov
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