আটলাি�ক ঘাট,
বুেটউেনর জন� এক�ট
নত� ন ভিবষ�েতর
পিরক�না করা
কািড�ফ কাউ��ল আটলাি�ক ঘাট, বুটাউেনর জন�
পুনজ�ে�র মা�ার��ান পিরচালনা করেছ। আমােদর উ�য়ন
অংশীদারেদর সােথ, আমরা ���য়া চলাকালীন �ানীয়
স�দােয়র সােথ স�ৃ� হেত এবং জনগণেক অবিহত এবং
জিড়ত হওয়ার সুেযাগ সৃ�� করেত �িত�িতব�।
�দশনীর
�
উে�শ� হল আপনােক মা�ার��ান এবং
েডেভলিপং কনেস� িডজাইন ��ােট�জর ব�াক�াউ� তথ�
�দান করা।
আমরা আপনার �� এবং ম�ব�েক �াগত জানাই যা
আমােদর িডজাইন�িল আরও উ�ত করেত সাহায� করেব
কারণ আমরা অে�াবর 2021 এ এক�ট স�ূণ প
� িরক�না
আেবদন জমা েদওয়ার িদেক কাজ করব।

দ� িভশন

��ািবত -০ একেরর পুনিনম� াণ
� কািড�ফ েব-এর উ�য়েনর
পরবত� ধাপ এবং বুটাউেনর পুনজ�ে�র �িতিনিধ� কের।
িবদ�মান �ানেক িবিনেয়াগ কের এবং আরও ভালভােব
ব�বহার কের, আমােদর অথনীিত
�
এবং �ানীয় স�দােয়র
উপর উে�খেযাগ� �ভাব িব�ােরর সুেযাগ রেয়েছ।
মা�ার��ান মানুষেক উ�য়েনর েক�িব�েু ত রােখ। এ�ট
ওেয়লস এবং যু�রােজ�র আেশপােশর মানুেষর জন�
আটলাি�ক ঘাটেক শীষ প
� যােয়র
�
দশনাথ�েদর
�
আকষেণ
�
�পা�িরত করেব। এবং, ���পূণভােব,
�
এ�ট এখােন
বুেটটাউেন �ানীয় স�দােয়র জন� আন�, কমসং�ান
�
এবং
অথৈনিতক
�
সুিবধা বেয় আনেব।

পিরক�না আেবদন
িবদ�মান েরড লাইন সীমানা
County
Hall
Office
c.1442 existing surface
car parking

Travelodge Hotel

2 small food &
beverage units

Red Dragon Centre

ধাপ 1
একিট িব�মােনর 15,000 �মতার আখড়া �ারা চািলত, যা
যু�রােজয্র অনয্তম েসরা শহর দশর্ নাথ�েদর গ�বয্�ল ৈতির
কের।
একিট �িত�াপন 182 েবডরেমর Travelodge।
2021 সােলর অে�াবের আেবদন জমা েদওয়ার পিরক�না।

ভিবষ�েতর পযায়
�

িব��ং ব�বহার এবং ফম ি� বস্তৃত সে� ছয় উ�য়ন অ�ল।
• কািড�েফর জন� এক�ট নত� ন গ�ব� ৈতির করা, কািড�ফ
েব -েত বসবাসকারী এবং পিরদশনকারী
�
মানুেষর
সু�তা এবং অিভ�তার উ�িত করা
• নত� ন বািণ�জ�ক, অবসর এবং আবাসন উ�য়েনর
সুেযাগ
• এক�ট নত� ন ইেভ� �য়ার - কািড�ফ েব পাবিলক
রােজ�র এক�ট উে�খেযাগ� সংেযাজন, সারা বছর
্ ব এবং ইেভ��িল েহা�
িবিভ� ��য়াকলাপ, উতস
করার নমনীয়তার সােথWider Context

�ধান পিরক�না

• অিধক দ�, �াণব� এবং জিমর আকষণীয়
�
ব�বহার
• এক�ট নত� ন েমে�া, সাইেকলপথ এবং পিরবহন ই�ারেচ�
সহ উ�ত পিরবহন সংেযাগ
• বািণ�জ�ক এবং আবািসক ব�বহােরর জন� লেয়ড জজ�
এিভিনউ এবং দ� ে�ািরশ বরাবর আরও উ�য়েনর সুেযাগ
• ভিবষ�েতর উ�য়ন বৃ�� এবং কমসং�ােনর
�
সুেযােগর জন�
এক�ট শ��শালী অনুঘটক �দান কের

উ�য়েনর পযায়
�
2021 - 2032

ধাপ 1

িবদ�মান (2021)

বস� 2022 েথেক বস� 2025

East
Bute
Dock
COUNTY
HALL
P
P
Lloyd
George
Avenue

MC
FI

TRAVELODGE
P

A4232

RED
DRAGON
CENTRE

• 15,000 �মতার এিরনা েডিলভাির
• 182 �ম Travelodge সমাি�
• 1,300 ে�স MSCP িনমাণ
�
• িবদ�মান Travelodge �ংস
• িবদ�মান A3 ইউিনট �ংস

� 3 - 2027 েথেক 2029
পযায়
� 2 - 2024 েথেক 2027 পযায়

• আবািসক এক�ট নত� ন েরড �াগন
েস�ার িনমাণ
� (�ায় 150 ইউিনট)
• A4232 এর উপর এক�ট ফুটি�জ
িনমাণ
�
• এ�ট িনমাণ
� ওেয়লস (5 িড �াইট
অিভ�তা)

• েরড �াগন েস�ার �ংস
• এক�ট নত� ন WMC একােডমী িনমাণ
�
• কািড�ফ ে�াির িমউ�জয়াম িনমাণ
�
• িম� ব�বহার উ�য়ন িনমাণ
�
• নত� ন ইেভ� �য়ার িনমাণ
�

েফজ 4 - 2029 েথেক 2031 পযায়
� 5 - 2029 েথেক 2032

• কাউি� হল েভেঙ েফলা
• লেয়ড জজ� এিভিনউ সংল� নত� ন
বািণ�জ�ক অিফস িনমাণ
�
• নত� ন সমসামিয়ক িশ� জাদুঘর িনমাণ
�
• নত� ন ইেভ� �য়ােরর সমাি�

• নত� ন আবািসক চত� থাংশ
� িনমাণ
� (900
ইউিনট)
• িতন�ট েহােটল িনমাণ
�

মা�ার��ান েজািনং এবং
��ািবত উ�য়ন ব�বহার কের
Bute East
Dock
Quarter

Waterfront
Quarter

Arena
Quarter

4

6

5
2
Mixed Use
Quarter

3

Car Park
Quarter

আটলাি�ক ঘােটর
মা�ার�ান�ট ছয়�ট �ত�
অ�েল িবভ�, যা বুেট ই�
ডক এবং দ� েব এর মেধ� জিম
পূরণ কের। �িত�ট েজােনর
িবিভ� ভবেনর ধরন এবং
জায়গার ব�বহার রেয়েছ:
1. সাং�ৃিতক চত� থাংশ
�

�
2. িম� ব�বহার চত� থাংশ

1

3. গািড় পািক�ং েকায়াট� ার
Cultural
Quarter

4. বুেট ই� ডক েকায়াট� ার
5. এিরনা েকায়াট� ার
6. ওয়াটার�� েকায়াট� ার

সাং�ৃিতক চত� থাংশ
�
• ওেয়লস
িমেলিনয়াম
েস�ার একােডিম
• সমসামিয়ক িশ�
ু র
জাদঘ
• কািড�ফ ে�াির
িমউ�জয়াম

িম� ব�বহার চত� থাংশ
�
• নত� ন েরড �াগন
েস�ার
• এ�ট ওেয়লস (5 িড
�াইট অিভ�তা)
• আবািসক
• বািণ�জ�ক
অিফস
• ইেভ� �য়ার
• A4232 জুেড়
পথচারী েসত�

গািড় পািক�ং েকায়াট� ার

• 1,300 ে�স
• �টিকটিবহীন
অপােরশন
• সবুজ জীব� �াচীর
• ছাদ �ের
হাইে�াপিন�/
ফেটােভা�াইক
• 30% ইিভ চা�জ�ং
পেয়�
• ইিভ চা�জ�ং পেয়�
বৃ��র জন�
ভিবষ�ত-�মািণত

মা�ার��ান েজািনং এবং
��ািবত উ�য়ন ব�বহার কের
Bute East
Dock
Quarter

Waterfront
Quarter

Arena
Quarter

4

6

5
3

2
Mixed Use
Quarter

Car Park
Quarter

আটলাি�ক ঘােটর
মা�ার�ান�ট ছয়�ট �ত�
অ�েল িবভ�, যা বুেট ই�
ডক এবং দ� েব এর মেধ� জিম
পূরণ কের। �িত�ট েজােনর
িবিভ� ভবেনর ধরন এবং
জায়গার ব�বহার রেয়েছ:
1. সাং�ৃিতক চত� থাংশ
�

�
2. িম� ব�বহার চত� থাংশ

1

3. গািড় পািক�ং েকায়াট� ার
Cultural
Quarter

4. বুেট ই� ডক েকায়াট� ার
5. এিরনা েকায়াট� ার
6. ওয়াটার�� েকায়াট� ার

বুেট ই� ডক েকায়াট� ার
• আবািসক
(900 ইউিনট)
• 4 তারকা
�া�র/
ল�া�মাক�
েহােটল
• আরও 2 �ট
েহােটল
• ওয়াটারসাই
ড
�ে�জ/ড
ক ৈবিশ��

এিরনা েকায়াট� ার

• 15,000 �মতার
এিরনা
• 182 েবড�েমর
Travelodge
েহােটল

ওয়াটার�� েকায়াট� ার
• 250 আবািসক
ইউিনট
• 2,500 বগিমটার
�
খাদ� ও পানীয়
�ান
• েহােটেলর অংশ

লয্া�ে�িপং ��াব

এক�ট নত� ন ইেভ� �য়ার

�মবধমান
�
নকশা আনু�ািনকতা এবং নমনীয়তার মেধ� এক�ট
ভারসাম� বজায় রাখেত চায়: মা�ার��ােনর েক��েল বেস,
�য়ার�ট সাং�ৃিতক এবং েমৗসুমী অনু�ােনর আেয়াজন করেব,
যা িব�াম, েখলা এবং খাওয়া -দাওয়ার জন� এক�ট জনি�য়
জায়গা ৈতির করেব।

আটলাি�ক �য়ার

• আনু�ািনকতা বনাম নমনীয়তা
• উে�খেযাগ� েরাপণ
• ে�ল িবেবচনা
• �েবশািধকার িবেবচনা
• েযাগ করা হে�: েখলা, জীবৈবিচ��, আেলা ধারণা
• ে�শেহা� / িস�া� �হেণর �ান

আড়াআিড় সংেযাগ

ু �া� সংেযােগর মূল।
ল�া�ে�িপং আটলাি�ক ঘােড় দদ
ে�স�িলর দীঘেময়াদী
�
�ণমান এবং আমরা কীভােব
ভিবষ��াণী কির েয েলােকরা এই অ�ল িদেয় পথ চলাচল
করেব এবং আরামদায়ক, িনরাপদ এবং উপেভাগ� �ান ৈতির
করেব েসিদেক মেনািনেবশ করা হেয়েছ।

খসড়া সবুজ অবকাঠােমা েকৗশল

• িবদ�মান ল�া�ে�প / পিরেবশগত স�েদর িল��ং
• িবিভ� ধরেণর নরম এবং শ� ল�া�ে�প এলাকা
• সমি�ত েটকসই িন�াশন
• সবুজ অবকাঠােমার এক�ট অনু�ম
• সাইেটর মাধ�েম �মাগত সবুজ কিরেডার স�সারণ

লয্া�ে�িপং ��াব
সবুজ এবং নীল অবকাঠােমা
আমরা �কৃিত, বাস�ান, সবুজ এবং জীবৈবিচ��েক উ�য়েনর
এেকবাের �দেয় িনেয় আসব। �াকৃিতক অবকাঠােমা েযমন
গাছ এবং েসট েরাপণ সাইট জুেড় �সািরত হেব, এবং
েকৗশল�িল িন�াশনেক অ�ভ��
� করার জন� ব�বহার করা
হেব যা �াকৃিতক দৃেশ�র অংশ।

েটকসই �মণ সমথন�
আটলাি�ক ঘুণ উ
� �য়ন দল
ওেয়লশ সরকার, �া�েপাট� ফর
ওেয়লস এবং কািড�ফ কাউ��েলর
সােথ ঘিন�ভােব কাজ করেছ
যােত মূল পিরবহন েকৗশল�িল
সমথন� করা যায় এবং েমে�া, নত� ন
সাইি�ং �ট এবং
িডকােবািনেজশন
�
উেদ�ােগর
মেতা �ক��িল সরবরাহ করা
যায়।
আমরা মানুষ, যানবাহন এবং
সাইেট স��য় �মণ িলংক, এবং
ব�াপকভােব মেডিলং �ািফক
�বাহ ব�বহার কের েদেখিছ
ওেয়লস পিরবহন মেডেলর জন�
পিরবহন �ানীয় এবং ব�াপক
�ভাব এবং সমাধান বুঝেত।

স��য় �মণ

হাঁটা এবং সাইি�ং �ট এক�ট
অ�ািধকার। স��য় �মণ �ট
ৈতির করা হেব
আটলাি�ক ঘােড় এবং এর
আেশপােশ, নত� ন সাইেকল
পািক�ং এবং েন�টবাইক ে�শন
সহ - ইিতমেধ� কািড�েফ সফল
�মািণত।
অ�াে�স এবং ওেয়ফাই��ং প�ারািমটার ��ান

েটকসই �মণ সমথন�
বাস এবং েরল

��ািবত েমে�া িল�

আমরা িবদ�মান বাস �ট এবং
েরল েনটওয়ােক�র িল��িল
েদখিছ - দ� েব, েস�াল এবং
কুইন ি�ট ে�শন সহ - এবং
ভিবষ�েত এ�িল েকমন
েদখােব।

গাড়ী পািক�ং
মা�ার��ান দ�ু ট গাড়ী পাক�
অ�ভ��
� । অ�ােরনা েখালার জন�
পথচারীেদর চলাচল ও পথ
1,300 ধারণ�মতার ব�তল গািড়
পাক� ��ত থাকেব। এ�ট
ভালভােব আেলািকত হেব,
িবস্তৃত পািক�ং েব থাকেব, %০%
ইিভ চা�জ�ং হেব এবং চা�জ�ং
�মতা বাড়ােনার জন� ভিবষ�ত
�মািণত হেব।

েটকসই �মণ �চার

মা�ার��ােনর অ�গিতর
সােথ সােথ আমরা
আটলাি�ক ঘােড় কমরত
�
এবং পিরদশনকারী
�
ব���েদর
জন� স��য় �মণ,
গণপিরবহন, গািড় ভাগাভািগ
এবং কার �াব �চােরর জন�
�িত�িতব�।

�াথিমক যানবাহন �েবশািধকার

ট�া�� এবং �প অফ
আমরা েদখিছ িকভােব মানুষ
চলাচল কের, েসরা �প-অফ
প�জশন, ট�া�� যা�
� এবং
িবদ�মান পাক� এবং রাইড
সাইেটর িল�।

িনমাণ
� ব�ব�াপনা

পিরক�না�িল িনমােণর
�
সময় েডিলভাির �ট
িন��ত করেব যােত �ানীয়
হাইওেয় েনটওয়ােক� েকান
�ভাব পেড়। আমরা
�ঠকাদারেদর কােছ েটকসই
�মণও �চার করব।

সািভ�িসং েকৗশল

কািড�ফ এিরনা এবং েহােটল
নত� ন কািড�ফ এিরনা
কািড�ফ এিরনা মা�ার��ােনর েক��েল বেস। 15,000ধারণ�মতার �ান�ট কািড�েফর ইেভ� েহাি�ং �মতার
মেধ� এক�ট শূন��ান পূরণ করেব যা শহর�টেক েয েকানও
ধরেণর এবং আকােরর ইেভ��িল েহা� করার অনুমিত
েদেব। নত� ন কািড�ফ অ�ােরনা এবং �িত�াপন ��ােভলডজ
েহােটল মা�ার��ান েডেভলপেমে�র �থম পযায়।
�

শহেরর অবকাঠােমা �স�

ভিবষ�েতর মা�ার��ােনর সােথ স�ক�

কািড�ফ এিরনা এবং েহােটল
সাইট �স�
আমরা নত� ন এবং িবদ�মান উ�য়েনর মেধ� যতটা স�ব
দূর� ৈতির কেরিছ। নকশা�ট ভবেনর আকার �াস কের,
এর দৃশ�মান �ভাব এবং ছায়া উে�খেযাগ�ভােব �াস কের।
দশনাথ�রা
�
িবদ�মান �িতেবশী ভবন েথেক দূের দি�ণ ও পূব �
�েবশপথ িদেয় অ�ােরনার েভতের এবং বাইের যােব।

নত� ন েহােটল
েহােটেলর অব�ান 30 িমটােররও েবিশ রা�ার �� সহ
সাইট এবং আবািসক ভবন�িলর মেধ� যতটা স�ব দূর�
ৈতির কের।

কািড�ফ এিরনা এবং
েহােটল দ� েবাল
এিরনা েডিলভাির টাইমলাইন
জুলাই
2021

অে�া
2021

�� 2
2022

�� 4 2024

জনসাধারেণ
র পরামশ �

পিরক�না
র আেবদন

িনমাণ
� ��
হয়

েভনু�
েখােল

বা�ট ওভারিভউ

�ান নমনীয়তা

বা�টর পিরেবশ

�� 1 2025

কািড�ফ অ�ােরনা বাউল �ভাব কমােনা
শা� খাম

িব�মােনর শা� ে�াতােদর এক�ট অসাধারণ সাউ�
েকায়ািল�ট অনুভব করেত েদেব, যখন িন��ত কের েয
আেশপােশর ভবন এবং পিরেবেশ আওয়াজ কমেব।

1

1

�ভাব কিমেয় আনা

�ািয়�
আমরা Arena েক BREEAM- এর জন� চমৎকার িডজাইন
করিছ - এক�ট ৈবি�ক �ািয়� মান।

স�দােয়র �ভাব
কািড�ফ স�ীত দৃশ� সমথন�
িব�জুেড় শহর েথেক �া� �মাণ েদখায় েয েছাট এবং বড়
�ান�িল একসােথ থাকেত পাের এবং এক��ত হেত পাের
এক�ট সমৃ� স�ীত েস�রেক সমথন� করেত যা ভ�েদর
ব�াপক পিরসের আকৃ� কের।
কািড�ফ লাইভ েনশেন 25 বছেররও েবিশ অিভ�তার সােথ
কািড�ফ িমউ�জক িস�টেত মূল ভূ িমকা পালন কের, তৃ ণমূেলর
�িতভা বাড়ায় এবং এক�ট েটকসই স�ীত বা�ত� ৈতির
কের।
আমরা অ�ভ��
� করার জন� এক�ট ব�াপক বাগদান েকৗশল
ৈতির করব:
• �ী�কালীন সংগীত উৎসেবর উে�াধন
• শহর জুেড় সহেযাগী সংগীত অনু�ান
• �ুল এবং কিমউিন�ট কায�ম
�
• িমউ�জক অ�াওয়াড� ি�ম
• �ানীয় স�ীত দৃশ� ব�বহােরর জন� এিরনা ে�স
• েশখার এবং �িশ�েণর সুেযাগ
• েখালা িদন এবং ট��র এবং পিরেবশ

স�দায় এবং সং�ৃিত

িবেনাদন �ান�িল স�দােয়র জীবনধারায় অবদান রােখ এবং
শ�ের পুনজ�ে�র ে�ে� উে�খেযাগ�। নত� ন কািড�ফ এিরনা েযাগ
করার ফেল েযমন সুেযাগ সৃ�� হয়, আমরা সাং�ৃিতক ইেভ�
�ক��িলেক সমথন� করার জন� এক�ট উ�াবনী প�িত �হণ
করব।
কািড�ফ িমউ�জক েবােড�র সােথ এক�ট স��িলত উেদ�াগ
স�দােয়র জন� মূল�বান সুিবধা িনেয় আসেব এবং িবকিশত শহের
অবদান রাখেব।
কািড�ফ িস�ট কাউ��েলর পাশাপািশ, আমরা শহর জুেড় লাইভ
এ�ারেটইনেম� এবং এিরনা বাইেরর জায়গা�েলােত গব ক
� রার
জন� এক�ট গ�ব� ৈতির করেত এবং কিমউিন�টেক আমােদর
আেশপােশর এলাকা ব�বহার করেত এবং এক��ত হেত উৎসািহত
করেত আমােদর পূণ স
� মথন� �দান করব।
মানস�ত ইেভ� ম�ােনজেম� এবং অপােরশন, �ধান বিহর�ন
ইেভ� এবং অভ��রীণ কায�ম
�
চালােনার জন� আমােদর এক�ট
�মািণত ��াক েরকড� রেয়েছ
শহেরর উৎসব। আমরা িবেনাদন-েনতৃ �াধীন কিমউিন�ট ইেভ�,
কমসং�ােনর
�
সুেযাগ এবং যুব স�চার কমসূ
� িচর মাধ�েম িদেনর
অথনীিতর
�
উ�িতর জন� নত� ন সমাধান �দান করেত পাির।

সামা�জক ও অথৈনিতক
�
মূল�
হাজার হাজার দ� চাকির, িশ�ানিবশ, কমসং�ান
�
এবং
�িশ�ণ কমসূ
� িচ ৈতির করা
কমসং�ান
�

আিথক
� আয়

500

47
চাকির

500

1000

িনমােণর
�
সময়

ফুলটাইম
অপােরশনাল

খ�কালীন
কম�ম
�

িভ�জটর ইেকানিম
এবং সা�াই েচইেনর
সােথ পেরা� চাকির

চাকির

চাকির

চাকির

£ 25 িম
�ানীয় িনমাণ
� ব�য়

£ 400 িম
অ�ােরনার
অথৈনিতক
�
�ভাব

পরবত� পদে�প এবং িকভােব ম�ব� করেবন
কািড�ফ কাউ��ল এবং কনেসা�ট� য়াম অংশীদাররা ২০২১
্ ােল জমা েদওয়ার পিরক�নার আেবদন চূ ড়া�
সােলর শরতক
করার সময় জনসাধারেণর সম� ম�ব� িবেবচনা করেব।
�ানীয় পিরক�না কতৃ প
� � আেবদন ���য়া করেব এবং
যাচাই করেব, পরামেশর� জন� আেবদন �কাশ করেব এবং
বািস�ােদর অবিহত করেব।
বািস�ােদর ��াব�িল স�েক� তােদর মতামত �জ�াসা
করা হেব এবং ম�ব� এবং �িত��য়া জমা িদেত পােরন।
মা�ার��ােনর উপর আপনার ম�ব� পাঠান আটলাি�ক
ঘুণ উ
� �য়ন দলেক:
ইেমইল: info@atlantic wharf.co.uk
এেত িলখুন: আটলাি�ক ঘূিণ উ
� �য়ন দল, রবাট� সন �পা�ট�
িলিমেটড, রবাট� সন হাউস, ক�াসল িবজেনস পাক�, �ািলং�
এফেক 9 4 �টেজড
িন�িলিখত ভাষায় এই উপ�াপনার
অনুবাদ অ�াে�স করেত QR েকাড
ব�বহার ক�ন:
আরিব: বাংলা: েসামািল: উদ� ু

