
দ� িভশন

কািড�ফকাউ��লআটলাি�কঘাট, বুটাউেনরজন�
পুনজ�ে�রমা�ার��ানপিরচালনাকরেছ।আমােদরউ�য়ন
অংশীদারেদরসােথ, আমরা���য়া চলাকালীন�ানীয়
স�দােয়রসােথস�ৃ�হেতএবংজনগণেকঅবিহতএবং
জিড়তহওয়ারসুেযাগসৃ��করেত�িত�িতব�।

�দশ �নীরউে�শ�হলআপনােকমা�ার��ানএবং
েডেভলিপংকনেস�িডজাইন��ােট�জরব�াক�াউ�তথ�
�দানকরা।

আমরাআপনার��এবংম�ব�েক�াগতজানাইযা
আমােদর িডজাইন�িলআরওউ�তকরেতসাহায�করেব
কারণআমরাঅে�াবর 2021 এএক�টস�ূণ �পিরক�না
আেবদনজমা েদওয়ার িদেককাজকরব।

��ািবত -০একেররপুনিন �ম �াণকািড�ফ েব-এরউ�য়েনর
পরবত� ধাপএবং বুটাউেনরপুনজ�ে�র�িতিনিধ�কের।
িবদ�মান�ানেক িবিনেয়াগকেরএবংআরওভালভােব
ব�বহারকের, আমােদরঅথ �নীিত এবং�ানীয় স�দােয়র
উপরউে�খেযাগ� �ভাব িব�ােরর সুেযাগ রেয়েছ।

মা�ার��ান মানুষেকউ�য়েনর েক�িব�েুত রােখ। এ�ট
ওেয়লসএবং যু�রােজ�রআেশপােশর মানুেষরজন�
আটলাি�কঘাটেকশীষ �পয �ােয়র দশ �নাথ�েদরআকষ �েণ
�পা�িরতকরেব। এবং, ���পূণ �ভােব, এ�টএখােন
বুেটটাউেন�ানীয় স�দােয়রজন�আন�, কম �সং�ানএবং
অথ �ৈনিতকসুিবধা বেয়আনেব।

আটলাি�কঘাট, 
বুেটউেনরজন� এক�ট
নত�ন ভিবষ�েতর
পিরক�নাকরা



পিরক�নাআেবদন

িবদ�মান েরডলাইনসীমানা

Travelodge Hotel

Red Dragon Centre

County  
Hall 
Office

c.1442 existing surface 
car parking

2 small food & 
beverage units

ভিবষ�েতরপয �ায়
িব��ং ব�বহারএবংফম �িবস্তৃতসে�ছয়উ�য়নঅ�ল।
• কািড�েফরজন�এক�টনত�নগ�ব� ৈতিরকরা, কািড�ফ
েব -েতবসবাসকারীএবংপিরদশ �নকারী মানুেষর
সু�তাএবংঅিভ�তারউ�িতকরা

• নত�ন বািণ�জ�ক, অবসরএবংআবাসনউ�য়েনর
সুেযাগ

• এক�টনত�ন ইেভ��য়ার -কািড�ফ েবপাবিলক
রােজ�রএক�টউে�খেযাগ�সংেযাজন, সারা বছর
িবিভ� ��য়াকলাপ, উতস্বএবং ইেভ��িল েহা�
করারনমনীয়তারসােথWider Context
�ধানপিরক�না
• অিধকদ�, �াণব�এবংজিমরআকষ �ণীয় ব�বহার
• এক�ট নত�ন েমে�া, সাইেকলপথএবংপিরবহন ই�ারেচ�
সহউ�তপিরবহনসংেযাগ

• বািণ�জ�কএবংআবািসকব�বহােররজন�লেয়ডজজ�
এিভিনউএবং দ� ে�ািরশ বরাবরআরওউ�য়েনর সুেযাগ

• ভিবষ�েতরউ�য়ন বৃ��এবংকম �সং�ােনরসেুযােগরজন�
এক�টশ��শালীঅনুঘটক�দানকের

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



উ�য়েনরপয �ায়
2021 - 2032

• 15,000�মতারএিরনা েডিলভাির

• 182 �ম Travelodge সমাি�

• 1,300 ে�সMSCP িনম �াণ

• িবদ�মান Travelodge �ংস

• িবদ�মান A3 ইউিনট�ংস

FI

MCP

P A4232

RED 
DRAGON  
CENTRE

Lloyd 
George  
Avenue

East
Bute
Dock

COUNTY  
HALL

P

TRAVELODGE

ধাপ 1
বস� 2022 েথেকবস� 2025িবদ�মান (2021)

• আবািসকএক�টনত�ন েরড�াগন
েস�ার িনম �াণ (�ায় 150ইউিনট)

• A4232 এরউপরএক�ট ফুটি�জ
িনম �াণ

• এ�ট িনম �াণওেয়লস (5 িড�াইট
অিভ�তা)

পয �ায় 2 - 2024 েথেক 2027

• েরড�াগন েস�ার�ংস

• এক�টনত�নWMC একােডমী িনম �াণ

• কািড�ফে�াির িমউ�জয়াম িনম �াণ

• িম�ব�বহারউ�য়ন িনম �াণ

• নত�ন ইেভ��য়ার িনম �াণ

পয �ায় 3 - 2027 েথেক 2029

• কাউি�হলেভেঙ েফলা

• লেয়ডজজ�এিভিনউসংল�নত�ন
বািণ�জ�কঅিফস িনম �াণ

• নত�নসমসামিয়কিশ�জাদঘুর িনম �াণ

• নত�ন ইেভ��য়ােররসমাি�

েফজ 4 - 2029 েথেক 2031

• নত�নআবািসকচত�থ �াংশ িনম �াণ (900
ইউিনট)

• িতন�ট েহােটল িনম �াণ

পয �ায় 5 - 2029 েথেক 2032



সাং�ৃিতকচত�থ �াংশ

Waterfront  
Quarter

Car Park  
Quarter

Bute East  
Dock 

Quarter

Arena 
Quarter

Mixed Use  
Quarter

Cultural  
Quarter

1

2 3

5

4 6

• ওেয়লস
িমেলিনয়াম
েস�ারএকােডিম

• সমসামিয়ক িশ�
জাদঘুর

• কািড�ফ ে�াির
িমউ�জয়াম

িম�ব�বহার চত�থ �াংশ

• নত�ন েরড�াগন
েস�ার

• এ�ট ওেয়লস (5 িড
�াইটঅিভ�তা)

• আবািসক
• বািণ�জ�ক
অিফস

• ইেভ��য়ার
• A4232 জুেড়
পথচারী েসত�

গািড়পািক�ং েকায়াট�ার • 1,300 ে�স
• �টিকটিবহীন
অপােরশন

• সবুজজীব��াচীর
• ছাদ�ের
হাইে�াপিন�/
ফেটােভা�াইক

• 30% ইিভ চা�জ�ং
পেয়�

• ইিভ চা�জ�ংপেয়�
বৃ��রজন�
ভিবষ�ত-�মািণত

মা�ার��ান েজািনং এবং
��ািবতউ�য়নব�বহারকের

আটলাি�কঘােটর
মা�ার�ান�টছয়�ট�ত�
অ�েল িবভ�, যা বুেট ই�
ডকএবং দ� েব এরমেধ�জিম
পূরণকের।�িত�ট েজােনর
িবিভ�ভবেনরধরনএবং
জায়গারব�বহার রেয়েছ:

1.সাং�ৃিতকচত�থ �াংশ
2. িম�ব�বহার চত�থ �াংশ
3.গািড়পািক�ং েকায়াট�ার
4. বুেট ই�ডকেকায়াট�ার
5.এিরনা েকায়াট�ার
6.ওয়াটার��েকায়াট�ার



মা�ার��ান েজািনং এবং
��ািবতউ�য়নব�বহারকের

আটলাি�কঘােটর
মা�ার�ান�টছয়�ট�ত�
অ�েল িবভ�, যা বুেট ই�
ডকএবং দ� েব এরমেধ�জিম
পূরণকের।�িত�ট েজােনর
িবিভ�ভবেনরধরনএবং
জায়গারব�বহার রেয়েছ:

1.সাং�ৃিতকচত�থ �াংশ
2. িম�ব�বহার চত�থ �াংশ
3.গািড়পািক�ং েকায়াট�ার
4. বুেট ই�ডকেকায়াট�ার
5.এিরনা েকায়াট�ার
6.ওয়াটার��েকায়াট�ার

বুেট ই�ডকেকায়াট�ার

Waterfront  
Quarter

Car Park  
Quarter

Bute East  
Dock 

Quarter

Arena 
Quarter

Mixed Use  
Quarter

Cultural  
Quarter

1

2 3

5

4 6

• আবািসক
(900ইউিনট)

• 4তারকা
�া�র/ 
ল�া�মাক�
েহােটল

• আরও 2 �ট
েহােটল

• ওয়াটারসাই
ড
�ে�জ/ড
কৈবিশ��

এিরনা েকায়াট�ার

• 15,000�মতার
এিরনা

• 182 েবড�েমর
Travelodge 
েহােটল

ওয়াটার�� েকায়াট�ার

• 250আবািসক
ইউিনট

• 2,500বগ �িমটার
খাদ� ওপানীয়
�ান

• েহােটেলরঅংশ



এক�ট নত�ন ইেভ��য়ার

�মবধ �মান নকশাআনু�ািনকতা এবং নমনীয়তার মেধ� এক�ট
ভারসাম� বজায় রাখেত চায়: মা�ার��ােনর েক��েলবেস, 
�য়ার�ট সাং�ৃিতকএবং েমৗসুমীঅনু�ােনরআেয়াজনকরেব, 
যা িব�াম, েখলা এবং খাওয়া -দাওয়ারজন�এক�টজনি�য়
জায়গা ৈতিরকরেব।

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

আড়াআিড়সংেযাগ
ল�া�ে�িপংআটলাি�কঘােড় দদু�া�সংেযােগর মূল।
ে�স�িলরদীঘ �েময়াদী�ণমানএবংআমরাকীভােব
ভিবষ��াণীকির েয েলােকরা এইঅ�ল িদেয়পথচলাচল
করেবএবংআরামদায়ক, িনরাপদএবংউপেভাগ��ান ৈতির
করেব েসিদেকমেনািনেবশকরা হেয়েছ।

খসড়াসবুজঅবকাঠােমা েকৗশল
• িবদ�মানল�া�ে�প / পিরেবশগতস�েদর িল��ং
• িবিভ� ধরেণর নরমএবংশ�ল�া�ে�পএলাকা
• সমি�ত েটকসই িন�াশন
• সবুজঅবকাঠােমারএক�টঅনু�ম
• সাইেটরমাধ�েম�মাগতসবুজকিরেডারস�সারণ

লয্া�ে�িপং ��াব



সবুজএবং নীলঅবকাঠােমা

আমরা �কৃিত, বাস�ান, সবুজএবংজীবৈবিচ��েকউ�য়েনর
এেকবাের �দেয় িনেয়আসব।�াকৃিতকঅবকাঠােমা েযমন
গাছএবং েসট েরাপণসাইটজুেড়�সািরত হেব, এবং
েকৗশল�িল িন�াশনেকঅ�ভ� ��করারজন� ব�বহারকরা
হেব যা �াকৃিতক দৃেশ�রঅংশ।

লয্া�ে�িপং ��াব



েটকসই�মণসমথ �ন

আটলাি�কঘুণ �উ�য়ন দল
ওেয়লশসরকার, �া�েপাট� ফর
ওেয়লসএবংকািড�ফকাউ��েলর
সােথ ঘিন�ভােবকাজকরেছ
যােত মূলপিরবহন েকৗশল�িল
সমথ �নকরা যায়এবং েমে�া, নত�ন
সাইি�ং�টএবং
িডকােব �ািনেজশনউেদ�ােগর
মেতা �ক��িলসরবরাহকরা
যায়।

আমরা মানুষ, যানবাহন এবং
সাইেট স��য়�মণ িলংক, এবং
ব�াপকভােব মেডিলং �ািফক
�বাহ ব�বহারকের েদেখিছ
ওেয়লসপিরবহন মেডেলরজন�
পিরবহন�ানীয়এবং ব�াপক
�ভাবএবং সমাধান বুঝেত।

স��য়�মণ
হাটঁা এবং সাইি�ং�টএক�ট
অ�ািধকার। স��য়�মণ�ট
ৈতিরকরা হেব
আটলাি�কঘােড়এবংএর
আেশপােশ, নত�ন সাইেকল
পািক�ং এবং েন�টবাইক ে�শন
সহ - ইিতমেধ�কািড�েফসফল
�মািণত।

অ�াে�সএবংওেয়ফাই��ংপ�ারািমটার��ান



বাসএবং েরল
আমরা িবদ�মান বাস�টএবং
েরল েনটওয়ােক�র িল��িল
েদখিছ - দ� েব, েস�ালএবং
কুইন ি�ট ে�শনসহ -এবং
ভিবষ�েতএ�িল েকমন
েদখােব।

গাড়ী পািক�ং
মা�ার��ান দ�ুট গাড়ীপাক�
অ�ভ� ��।অ�ােরনা েখালারজন�
1,300 ধারণ�মতার ব�তলগািড়
পাক���তথাকেব। এ�ট
ভালভােবআেলািকতহেব, 
িবস্তৃতপািক�ং েব থাকেব, %০% 
ইিভ চা�জ�ং হেব এবং চা�জ�ং
�মতা বাড়ােনারজন�ভিবষ�ত
�মািণত হেব।

েটকসই�মণ�চার
মা�ার��ােনরঅ�গিতর
সােথসােথআমরা
আটলাি�কঘােড়কম �রত
এবংপিরদশ �নকারী ব���েদর
জন�স��য়�মণ, 
গণপিরবহন, গািড়ভাগাভািগ
এবংকার�াব�চােররজন�
�িত�িতব�।

ট�া��এবং�পঅফ
আমরা েদখিছ িকভােব মানুষ
চলাচলকের, েসরা �প-অফ
প�জশন, ট�া��য �া�এবং
িবদ�মানপাক� এবং রাইড
সাইেটর িল�।

িনম �াণ ব�ব�াপনা
পিরক�না�িল িনম �ােণর
সময় েডিলভাির�ট
িন��তকরেব যােত�ানীয়
হাইওেয় েনটওয়ােক� েকান
�ভাবপেড়।আমরা
�ঠকাদারেদরকােছ েটকসই
�মণও�চারকরব।

��ািবত েমে�া িল�

পথচারীেদর চলাচলওপথ

�াথিমকযানবাহন�েবশািধকার

সািভ�িসং েকৗশল

েটকসই�মণসমথ �ন



নত�নকািড�ফএিরনা

কািড�ফএিরনা মা�ার��ােনর েক��েলবেস। 15,000-
ধারণ�মতার �ান�টকািড�েফর ইেভ�েহাি�ং�মতার
মেধ� এক�ট শূন��ানপূরণকরেব যা শহর�টেক েয েকানও
ধরেণর এবংআকােরর ইেভ��িল েহা�করারঅনুমিত
েদেব। নত�নকািড�ফঅ�ােরনা এবং �িত�াপন��ােভলডজ
েহােটলমা�ার��ান েডেভলপেমে�র�থমপয �ায়।

শহেররঅবকাঠােমা �স�

ভিবষ�েতর মা�ার��ােনর সােথ স�ক�

কািড�ফএিরনা এবং েহােটল



সাইট�স�

আমরা নত�নএবং িবদ�মান উ�য়েনর মেধ� যতটা স�ব
দরূ� ৈতিরকেরিছ। নকশা�টভবেনরআকার�াসকের, 
এর দৃশ�মান�ভাবএবং ছায়া উে�খেযাগ�ভােব �াসকের।
দশ �নাথ�রা িবদ�মান�িতেবশী ভবন েথেকদেূর দি�ণওপূব �
�েবশপথ িদেয়অ�ােরনার েভতেরএবং বাইের যােব।

নত�ন েহােটল
েহােটেলরঅব�ান 30 িমটােররও েবিশ রা�ার��সহ
সাইটএবংআবািসকভবন�িলর মেধ� যতটা স�ব দরূ�
ৈতিরকের।

কািড�ফএিরনা এবং েহােটল



কািড�ফএিরনা এবং
েহােটলদ� েবাল

বা�ট ওভারিভউ

�ান নমনীয়তা

বা�টরপিরেবশ

এিরনা েডিলভাির টাইমলাইন

জনসাধারেণ
র পরামশ �

পিরক�না
রআেবদন

িনম �াণ ��
হয়

েভনু�
েখােল

জুলাই
2021

অে�া
2021

�� 2 
2022

�� 4 2024
�� 1 2025



1 1

শা�খাম
িব�মােনরশা� ে�াতােদরএক�টঅসাধারণসাউ�
েকায়ািল�টঅনুভবকরেত েদেব, যখন িন��তকের েয
আেশপােশরভবনএবংপিরেবেশআওয়াজকমেব।

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

�ভাবকিমেয়আনা

কািড�ফঅ�ােরনা -
বাউল�ভাবকমােনা



কািড�ফস�ীত দৃশ� সমথ �ন

িব�জুেড়শহর েথেক�া��মাণ েদখায় েয েছাটএবং বড়
�ান�িলএকসােথথাকেতপােরএবংএক��তহেতপাের
এক�টসমৃ�স�ীত েস�রেকসমথ �নকরেতযাভ�েদর
ব�াপকপিরসেরআকৃ�কের।

কািড�ফলাইভ েনশেন 25 বছেররও েবিশঅিভ�তারসােথ
কািড�ফ িমউ�জক িস�টেত মূল ভূিমকাপালনকের, তৃণমূেলর
�িতভা বাড়ায়এবংএক�ট েটকসইস�ীতবা�ত� ৈতির
কের।

আমরাঅ�ভ� ��করারজন�এক�টব�াপকবাগদান েকৗশল
ৈতিরকরব:

• �ী�কালীন সংগীত উৎসেবর উে�াধন
• শহরজেুড়সহেযাগী সংগীতঅনু�ান
• �ুলএবংকিমউিন�ট কায ��ম
• িমউ�জকঅ�াওয়াড� ি�ম
• �ানীয় স�ীত দৃশ� ব�বহােররজন� এিরনা ে�স
• েশখার এবং �িশ�েণর সুেযাগ
• েখালা িদন এবং ট� �র এবং পিরেবশ

স�দায়এবংসং�ৃিত
িবেনাদন�ান�িলস�দােয়রজীবনধারায়অবদান রােখএবং
শ�েরপুনজ�ে�র ে�ে�উে�খেযাগ�। নত�নকািড�ফএিরনা েযাগ
করারফেল েযমন সুেযাগ সৃ�� হয়, আমরা সাং�ৃিতকইেভ�
�ক��িলেকসমথ �নকরারজন� এক�টউ�াবনী প�িত�হণ
করব।
কািড�ফ িমউ�জক েবােড�র সােথএক�টস��িলতউেদ�াগ
স�দােয়রজন� মূল�বান সুিবধা িনেয়আসেবএবং িবকিশতশহের
অবদান রাখেব।
কািড�ফ িস�টকাউ��েলরপাশাপািশ, আমরা শহর জুেড়লাইভ
এ�ারেটইনেম�এবংএিরনা বাইেররজায়গা�েলােত গব �করার
জন� এক�টগ�ব� ৈতিরকরেতএবংকিমউিন�টেকআমােদর
আেশপােশরএলাকা ব�বহারকরেতএবং এক��তহেতউৎসািহত
করেতআমােদরপূণ �সমথ �ন �দানকরব।
মানস�তইেভ�ম�ােনজেম�এবংঅপােরশন, �ধান বিহর�ন
ইেভ�এবংঅভ��রীণকায ��ম চালােনারজন�আমােদরএক�ট
�মািণত��াক েরকড� রেয়েছ
শহেররউৎসব।আমরা িবেনাদন-েনতৃ�াধীনকিমউিন�ট ইেভ�, 
কম �সং�ােনর সুেযাগএবং যুব স�চারকম �সূিচর মাধ�েম িদেনর
অথ �নীিতরউ�িতরজন� নত�ন সমাধান �দানকরেতপাির।

স�দােয়র �ভাব



সামা�জকওঅথ �ৈনিতক মূল�

হাজারহাজার দ�চাকির, িশ�ানিবশ, কম �সং�ানএবং
�িশ�ণকম �সিূচ ৈতিরকরা

িনম �ােণর সময় ফুলটাইম
অপােরশনাল

খ�কালীন
কম ��ম

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

500
চাকির

47
চাকির

500 1000
চাকির চাকির

কম �সং�ান

�ানীয় িনম �াণ ব�য় অ�ােরনার
অথ �ৈনিতক
�ভাব

আিথ �কআয়

পরবত�পদে�পএবং িকভােব ম�ব�করেবন
কািড�ফকাউ��লএবংকনেসা�ট�য়ামঅংশীদাররা ২০২১
সােলরশরতক্ােলজমা েদওয়ারপিরক�নারআেবদন চূড়া�
করারসময়জনসাধারেণরসম�ম�ব� িবেবচনাকরেব।
�ানীয়পিরক�নাকতৃ�প�আেবদন���য়াকরেবএবং
যাচাইকরেব, পরামেশ �রজন�আেবদন�কাশকরেবএবং
বািস�ােদরঅবিহতকরেব।
বািস�ােদর��াব�িলস�েক�তােদরমতামত �জ�াসা
করা হেবএবংম�ব�এবং�িত��য়াজমা িদেতপােরন।

মা�ার��ােনর উপরআপনার ম�ব�পাঠানআটলাি�ক
ঘুণ �উ�য়ন দলেক:
ইেমইল: info@atlantic wharf.co.uk

এেত িলখুন: আটলাি�কঘূিণ �উ�য়নদল, রবাট�সন�পা�ট�
িলিমেটড, রবাট�সনহাউস, ক�াসল িবজেনসপাক�, �ািল �ং
এফেক 9 4 �টেজড

িন�িলিখতভাষায়এইউপ�াপনার
অনুবাদঅ�াে�সকরেতQR েকাড
ব�বহারক�ন:
আরিব: বাংলা: েসামািল: উদু�

£ 25 িম £ 400 িম
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