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HS2 সাম্যতার প্রভাব মলূ্যায়ন (EqIA) 
্ী সম্পর ক্ি ত?

Euston এলাকাে পরেবর্ত নসমহূ
হাই রপিড টু (HS2) হবলা সর্াবরর প্রস্ারবত এ্টি নতুন উচ্চগরতর 
স্রলওবয় 

এটি London-এর Euston স্টেশন স্থব্ শুরু হবব এবং ররিবটবনর 
অন্যান্য বড় বড় শহরগুবলাব্ সংযুক্ত ্রবব৷ 

London ও West Midlands-এর মাঝখাবন এই স্রলওবয়র প্রথম 
পযকিাবয়র রনমকিাণ্াজ ও ব্যবহার সম্পব ক্ি  দইু বছর আবগ HS2 
Ltd সংসবদ তাবদর প্রস্াব পাঠিবয়রছল (১ম পযকিায়)৷ এবত Euston 
স্টেশবনর এ্টি রডজাইন অন্তভুকি ক্ত রছল যা রনমকিাণ ্রবত ১০ বছর 
সময় লাগবব৷

HS2 Ltd এখন Euston স্টেশন ও এর প্রববশপবথর প্রস্ারবত রডজাইন 
হালনাগাদ ্বরবছ (CFA1)৷ আপরন ৩য় পৃষ্ায় এই এলা্ার এ্টি 
মানরিত্র স্দখবত পাববন৷Euston-এর এই পররবতকি নগুবলা London ও 
Birmingham-এর মধ্য্ার রুট বরাবর পররবতকি বনর বহৃত্তর প্রস্াববর 
এ্টি অংশ৷ 

সাম্যরাে প্রভাব মলূ্যায়ননে হালনাগাদ রকনসে জন্য?
সাম্যতার প্রভাব মলূ্যায়ন (EqIA) স্দখাবত সাহায্য ্বর স্য পররবতকি নগুবলা 
ঘটার অনমুরত স্দয়ার আবগ HS2 Ltd সাম্যতা সম্পর ক্ি ত সম্াব্য 
রবষয়গুবলা রবববিনা ্বরবছ৷ 

2013 সাবলর EqIA সমূ্পণকি প্রথম পযকিাবয়র জন্য সাম্যতার সম্াব্য 
প্রভাবগুবলা রবববিনা ্বররছল৷ 

নতুন স্রলওবয়র রনমকিাণ, অন্যান্য রবষয়গুবলার মবধ্য, স্য রবষয়গুবলা 
পররবতকি ন ্রবত পাবর তার মবধ্য রবয়বছ র্ভাবব র্ছু ব্যরক্ত Euston 
এলা্ার িারপাবশ যাতায়াত ্বরন, তাবদর স্য সব জায়গায় যাওয়ার 
প্রবয়াজন হয় এবং এমনর্, র্ছু র্ছু স্ষিবত্র, তারা স্যখাবন বসবাস 
্বরন৷ 

EqIA হালনাগাদ রথ্য আপনাব্ জানায় স্য Euston-এর প্রস্ারবত 
পররবতকি নগুবলার ্ারবণ সম্াব্য প্রভাবগুবলা ্ী ্ী হবত পাবর, এবং 
সাহায্য ্রার জন্য HS2 Ltd সম্াব্য ্ী ্ী পদবষিপ রনবত পাবর৷ 

এই সব পরেবর্ত নগুনলা এবং ‘সেুরষির ববরিষ্্যযকু্ত’ ব্যরক্তগণ
EqIA হালনাগাদ রথ্য হবলা Euston-এ স্রলওবয় রনমকিাণ ও পররিালনা 
সম্পর ক্ি ত প্রস্ারবত পররবতকি নগুবলা ‘সুররষিত গ্রুবপর’ বা ‘সুররষিত 
ববরশষ্্যযুক্ত’ ব্যরক্তবদর - স্যমন খুব স্বরশ বদৃ্ধ বা তরুণ-তরুণী, 
অথবা রনরদকিষ্ পটভূরম বা অবস্া, রবশ্াস বা জীবন-যাপবনর 
ববরশষ্্যযুক্ত ব্যরক্তবদরব্ র্ভাবব প্রভারবত ্রবত পাবর৷

আইবন ‘সুররষিত ববরশষ্্যযুক্ত’ পররভাষাটির এ্টি রববশষ অথকি রবয়বছ৷ 
২০১০ সাবলর সাম্যতার আইন ব্যাখ্যা ্বর স্য, এগুবলা হবত পাবর 
আপনার বয়স, প্ররতবন্ীত্ব, রলঙ্গ, পুনরায় রলঙ্গ রনধকিারণ, রববয় ও 
রসরভল পাটকি নাররশপ, গভকি ধারণ ও ম্যাটারনকিটি, জারত, ধমকি বা রবশ্াস, ও 
স্যৌন পছন্দ৷ আপরন ২০১০ সাবলর সাম্যতার আইন সম্পব ক্ি  অনলাইবন 
আবরা তথ্য স্পবত পাবরন৷ 
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সুররষিত ববরশষ্্যযুক্ত স্য সব ব্যরক্ত Euston-এ বসবাস বা িা্রর 
্বরন, অথবা Euston স্টেশন ব্যবহার ্বরন, তাবদরব্ এই 
পররবতকি নগুবলা আনো রবরি (‘সামঞ্জস্যহীনভাবব’) বা রকাননা রবনিষ 
উপানয়(রভন্নভাবব) প্রভারবত ্রবত পাবর৷

এ্টি অসামঞ্জস্যপূণকি প্রভাব ঘটবত পাবর যরদ London Borough অব 
Camden বা Greater London-এর তুলনায় স্ানীয় এলা্ায় সুররষিত 
ববরশষ্্যসম্পন্ন প্রিুর সংখ্য্ ব্যরক্ত বসবাস ্বরন, অথবা যরদ সুররষিত 
স্গাষ্ীগুবলা অন্য ব্যরক্তবদর তুলনায় সুরবধাগুবলা স্বরশ ব্যবহার ্বরন বা 
স্সগুবলার উপর স্বরশ রনভকি র ্বরন৷

সুরনরদকিষ্ প্রবয়াজন অথবা এ্ বা এ্ারধ্ সুররষিত ববরশবষ্্যর সাবথ 
সংরলিষ্ এ্টি স্ী্ৃত সংববদনশীলতার ্ারবণ রভন্ন এ্টি প্রভাব ঘটবত 
পাবর৷

স্যখাবন EqIA হালনাগাদ রথ্য সাম্যতার সম্াব্য প্রভাবগুবলা শনাক্ত 
্বর, স্সখাবন এটি আবার সাহায্য ্রার জন্য সম্াব্য ব্যবস্াগুবলাও 
বণকিনা ্বর৷ 

Euston-এে জন্য প্রস্াবগুনলা রকভানব পরেবরর্ত র হনয়নে? 
Euston-এর জন্য সংবশারধত প্রস্াববর অথকি হবলা দইুটি পযকিাবয় 
উচ্চগরতর স্টেশন রনমকিাণ ্রা৷ এর অথকি হবলা:

y	HS2 প্রথম পযকিাবয়র সারভকি স (London – West Midlands) ২০২৬ সাবল 
শুরু হবত পাবর

y	HS2 রবিতীয় পযকিাবয়র সারভকি স (West Midlands ও North) ২০৩৩ সাবল 
শুরু হবত পাবর

y	HS2-এর রনমকিাণ ্াজ িলার সময় Euston স্টেশন স্াভারব্ভাবব 
আবরা স্বরশ স্রেন িালাবত পারবব

y	নতুন স্টেশন রনমকিাণ ্রবত ১৫ বছর সময় লাগবব৷

আরম এখন কপী কেনর পারে?
HS2 Ltd িায় আপরন এই সমূ্পণকি সংরষিপ্তসার পড়নু, এবং EqIA 
হালনাগাদ তথ্য সমূ্পণকিভাবব পড়নু, তারপর পররবতকি নগুবলা সম্পব ক্ি  
আপনার মতামত রদন৷

HS2 Ltd রনরচিত ্রবত িায় স্য, সুররষিত স্গাষ্ীর অন্তভুকি ক্ত স্য সব 
ব্যরক্তরা স্বরশ প্রভারবত হবত পাবর, অথবা এলা্ার অন্যবদর তুলনায় 
স্্াবনা রববশষভাবব প্রভারবত হবত পাবর তাবদর জন্য সঠি্ রসদ্ধান্ত স্নয়ার 
জন্য HS2 Ltd-এর ্াবছ যাবত সব তথ্য থাব্৷

EqIA পরামশকি স্পইজ www.gov.uk/hs2 এ যান এবং HS2 Ltd-স্্ 
আপনার দরৃষ্ভরঙ্গ সম্পব ক্ি  জানাবনার জন্য ধাপগুবলা অনসুরণ ্রুন৷

এটি এ্টি গণ পরামশকি৷ HS2 Ltd স্য স্্াবনা ব্যরক্ত বা সংগঠবনর 
্াছ স্থব্ পাওয়া মতামতব্ স্াগত জানায়৷

6 নবভম্বর 2015 তাররখ রাত 11:45 টায় এই মতামত গ্রহণ স্শষ হবব৷
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HS2-এর EqIA হালনাগাবদর মলূ 
তথ্যগুবলা এখাবন স্দয়া হবয়বছ 
Euston-এর িারপাবশর পররবতকি নগুবলা র্ছু ব্যরক্ত ও জায়গাব্ অন্যবদর 
তুলনায় স্বরশ প্রভারবত ্রবব৷

যরদ আপরন এ্টি সুররষিত স্গাষ্ীর অন্তভুকি ক্ত থাব্ন, তাহবল এই অংশটি 
আপনাব্ স্দখবত সাহায্য ্রবব স্য আপরন প্রভারবত হববন র্না৷

২০১৭ রথনক ২০৩৩ সাল পয্তন্ত রনম্তাণ কাজ
Regent’s Park Estate, Stalbridge House, Melton Street, 
Euston Street, Cobourg Street ও Granby Terrace-এ 
বাসস্ান হাোননা
Regent’s Park Estate-এ ২২০টি বারড় স্ভবে স্েলবত হবব যাবত HS2 
Ltd Euston স্টেশবনর রনমকিাণ ্াজ ্রবত পাবর৷ 

HS2 Ltd Netley Primary School-এ ৭০টি সামারজ্ ভাড়া বাসা 
এবং Regent’s Park Estate-এ ৬৬টি সামারজ্ ভাড়া বাসার জন্য 
অথকিায়বনর ব্যবস্া ্রবছ৷ 

এর অথকি হবলা Regent’s Park Estate ও Cobourg Street-এর স্য সব 
বারড় স্ভবে স্েলা হবব স্সগুবলা স্থব্ িবল যাওয়া সামারজ্ হাউরজংবয়র 
সব ভাড়াবটরা ্াছা্ারছ জায়গায় বসবাস ্রবত পারববন৷ 

y	যরদ আপরন সামারজ্ হাউরজংবয়র ভাড়াবট হন তাহবল আপরন বারড় 
বদলাবনার সময় স্্উ এ্জন আপনাব্ ১২ মাস পযকিন্ত সহায়তা 
রদবত পারবব৷ এরবষবয় London Borough of Camden (‘Camden 
Council’) এবং স্সবরেটারর অব স্টেট এ্টি আইরন িুরক্ত ্বরবছ৷ 

y	Camden Council স্সই সব আবারস্ রলজগ্রহীতাবদর স্শয়াডকি  ইকুইটি 
রভরত্তবত র্বন স্নয়ার জন্য ২৪টি নতুন বারড় রনমকিাবণর প্রস্াব 
রদবয়বছ যাবদর স্ভবে স্েলা হবব এমন বারড়গুবলা স্থব্ িবল স্যবত 
হবব৷ 

y	নতুন, উন্নত মাবনর বারড়বত র্ছু সুরবধা পাওয়া যাবব, র্ন্তু র্ছু 
র্ছু ব্যরক্ত অনভুব ্রবত পাবরন:

y	মানরস্ রবপযকিস্তা, উববিগ, এবং Regent’s Park Estate-এ 
বসবাস্ারী সামারজ্ ভাড়াবট, আবারস্ রলজগ্রহীতা ও অন্যান্য 
ব্যরক্তবদর মধ্য্ার স্গাষ্ীগত বন্ন হাররবয় স্েলা৷ 

y	মানরস্ রবপযকিস্তা, উববিগ, স্গাষ্ীগত বন্ন ও স্বড়াবত যাওয়ার 
জায়গা হাররবয় স্েলা, এবং যাবদর বারড়গুবলা স্ভবে স্েলা হবব 
স্সই সব রলজ স্নয়া বারড়র অনাবারস্ প্রাইবভট ভাড়াবটবদর জন্য 
সমস্যাসমহূ; এবং

y	রবরভন্ন জারত, ্ৃষ্াঙ্গ, এরশয় ও জারতগত সংখ্যালঘু (BAME) 
বা ধমকিরভরত্ত্ পররিবয়র স্লা্জন র্ভাবব স্মলাবমশা ্রবব তার 
মবধ্য এ্টি পাথক্ি ্য৷

The Regent’s Park Estate 
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উচ্চ িনদেে প্রভাব 
Ampthill Estate, Regent’s Park Estate এবং Cobourg Street-এ 
বসবাস্ারী ব্যরক্তরা উচ্চ শবদের ্ারবণ তাবদর বারড়র স্ভতবর 
উবলেখবযাগ্যভাবব প্রভারবত হববন না ্ারণ উচ্চ শদে এড়াবনা ও শদে 
্মাবনার ব্যবস্া স্নয়া হবয়বছ, এবং প্রবয়াজনীয় জায়গাগুবলাবত উচ্চ শদে 
স্েব্ স্দয়ার ব্যবস্া স্নয়া হবয়বছ৷ 

Regent’s Park Estate ও Ampthill Estate-এ বসবাস্ারী ব্যরক্তরা 
বারড়র বাইবর সময় ্াটাবনার সময় ্খবনা ্খবনা রনমকিাণ ্াবজর উচ্চ 
শদে শুনবত পাবরন৷ 

y	যরদ আপরন এ্জন বাংলাবদরশ বংবশাদূ্ত রশশু বা র্বশার-র্বশারী, 
প্ররতবন্ী, ্ম-আয়রবরশষ্ বা নারী এ্্ মাতা বা মসুলমান হন, 
তাহবল আপরন এমন জায়গায় বসবাবসর সম্াবনা স্বরশ স্যখাবন 
আপরন বারড়র বাইবর উচ্চ পযকিাবয়র শদে শুনবত পাবরন৷ 

y	সুররষিত ববরশষ্্যসম্পন্ন র্ছু ব্যরক্ত, স্যমন প্ররতবন্ী ব্যরক্তরা উচ্চ 
শবদের ্ারবণ, তাবদর রনবজবদর বারড়র শবদের মাত্রায় পররবতকি বনর 
েবল রববশষভাবব প্রভারবত হবত পাবরন৷ 

বায়ুে মাননে উপে প্রভাব 
Regent’s Park Estate-এ বসবাস্ারী রশশু বা প্ররতবন্ী ব্যরক্ত, অথবা 
্ৃষ্াঙ্গ, এরশয় ও জারতগত সংখ্যালঘু (BAME) বা মসুলমান পটভূরমর 
ব্যরক্তরা বায়ুর মাবনর উপর প্রভাব আবরা স্বরশ ্বর লষি ্রবত পাবরন৷

Euston এলা্ার স্যব্াবনা জায়গায় বসবাস্ারী ব্যরক্তরা বায়ুর মাবনর 
উপর প্রভাব লষি ্রবত পাবরন র্ন্তু এই মহুুবতকি  HS2 Ltd জাবন না স্য 
সুররষিত ববরশষ্্যসম্পন্ন আর স্্ান ব্যরক্তরা এটা আবরা স্বরশ ্বর লষি 
্রবত পাবর৷

রববশষজ্ঞরা রবববিনা ্রবছন স্য, রনমকিাণ ্াবজর সময় বায়ুর মাবনর 
এই সব পররবতকি নগুবলার ্ারবণ ্রমউরনটি-জবুড় স্াবস্্যর উপর সামান্য 
প্রভাব পড়বব, এবং ২০৩৩ সাবলর পর যখন HS2 িলািল ্রবব 
তখন এই প্রভাবগুবলা আবরা ্বম যাবব৷ তবব, যান িলািল স্ববড় 
যাওয়ার ্ারবণ স্াবস্্যর উপর সম্াব্য প্রভাব সম্পব ক্ি  র্ছু র্ছু ব্যরক্ত 
উরবিগ্ন স্বাধ ্রবত পাবরন, রববশষ ্বর স্সই সব ব্যরক্তরা যাবদর স্াস্্য 
সমস্যাগুবলা তাবদর শ্াস-প্রশ্াবসর উপর প্রভাব স্েলবছ৷ 

y	যরদ আপরন এ্জন রশশু, বা বয়স্ক ব্যরক্ত হন, অথবা হাঁপারনর 
মত স্াস্্য সমস্যা থাব্, তাহবল আপরন বায়ুর মাবনর উপর এই 
পররবতকি নগুবলা রববশষভাবব লষি ্রবত পাবরন৷ 

চলাচনলে উপে প্রভাব
16 স্থব্ 36 Park Village East-এ বসবাস্ারী ব্যরক্তরা ছয় বছর 
পযকিন্ত গারড়, ট্যারসি বা স্ডরলভারর ভ্যাবনর মত যানবাহনগুবলা তাবদর 
বারড়র সামবন থামাবত পারববন না৷ 

জরুরর সারভকি সগুবলা এই বারড়গুবলার বাইবর থামবত পারবব৷

ছয় বছর বা আবরা ্ম সমবয়, এই সব বারড়গুবলার সামবন 
যানবাহবনর িলািল স্াভারব্ অবস্ায় রেবর যাবব৷

y	যরদ আপরন এ্জন বদৃ্ধ বা প্ররতবন্ী হন রযরন এই সব বারড়গুবলাবত 
বসবাস ্রবছন, তাহবল আপরন এই পররবতকি নগুবলা বিারা রববশষভাবব 
ষিরতগ্রস্ হবত পাবরন ্ারণ আপরন পাবয় স্হঁবট যাওয়ার বদবল গারড়বত 
যাওয়ার উপর রনভকি র ্রবত পাবরন৷

Cobourg Street
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সামারজক রকন্দ্রগুনলানর প্রভাব 
Harrington Street-এর Old Tenant’s Hall এবং Redhill Street-এর 
Dick Collins Community Hall বন্ হবয় যাবব, এবং স্সগুবলার অভাব 
পূরবণর জন্য Regent’s Park Estate-এ এ্টি নতুন ্রমউরনটি স্সন্ার 
িাল ু্রা হবব৷

y	Old Tenant’s Hall-এ পররিারলত Silverdale Motorcycle Project 
পররিালনার জন্য এ্টি নতুন জায়গার দর্ার হবব, অন্যথায় 
রববশষ্বর তরুণ-তরুণীরা অপরাবধ জরড়বয় পড়ার ঝঁুর্ থা্বব৷ 

y	স্য সব ব্যরক্তরা Robert Street-এর Surma Centre ব্যবহার ্বরন 
তারা রনমকিাণ ্াবজর জন্য রতন বছর উবলেখবযাগ্য পররমাবণ উচ্চ শদে 
শুনবত পাবরন৷ 

y	যরদ আপরন এ্জন রশশু বা তরুণ-তরুণী হন রযরন টিউশবনর 
জন্য Surma Centre ব্যবহার ্বরন, তাহবল আপরন রববশষভাবব এই 
উচ্চ শদে লষি ্রবত পাবরন৷ 

y	বয়স্ক ব্যরক্ত, নারী, বা BAME গ্রুবপর স্য সব সদস্য স্সন্ারটি 
ব্যবহার ্বরন তারা অন্য গ্রুপগুবলার তুলনায় উচ্চ শদে বিারা স্বরশ 
প্রভারবত হবত পাবরন৷ 

সু্ল ও রিষিা রকন্দ্রগুনলাে উপে প্রভাব
স্য সব ব্যরক্তরা Regent’s Park Children’s Centre বা Maria Fidelis 
(Lower) Convent School-এ সময় ্াটান তারা রনমকিাণ ্াবজর জন্য 
সাত বছর পযকিন্ত উবলেখবযাগ্য পররমাবণ উচ্চ শদে শুনবত পাবরন৷ 

y	রনমকিাণ ্াবজর ্ারবণ উচ্চ শদে ্মাবনা বা এড়াবনার জন্য HS2 
Ltd যুরক্তসঙ্গত উপায় স্খাঁজা অব্যাহত রাখবব৷ 

স্য সব ব্যরক্তরা Albany Street-এর Christ Church CE Primary School, 
Park Road-এর Francis Holland School, অথবা Parkway-এর North 
Bridge Preparatory School-এ যান তারা রন্টবততী রাস্া পারাপাবরর 
সময় ভারী মালামাল ভরতকি  গারড় আবরা স্বরশ পররমাবণ স্দখবত পাবরন৷ 

ধম্ত-রভরতিক রকন্দ্রগুনলানর প্রভাব
স্য সব ব্যরক্তরা শাহ জালাল মসরজবদ (Euston মসরজবদ) সময় ্াটান 
তারা পাঁি বছর পযকিন্ত রনমকিাণ ্াবজর উচ্চ শদে শুনবত পাবরন৷

সাংস্কৃ ররক রকন্দ্রগুনলানর প্রভাব
স্য সব ব্যরক্ত Albert Street-এ অবরস্ত Jewish Museum বা 
Friends of the Hebrew University-স্ত সময় ্াটান তারা রনমকিাণ 
্াজ িলার সময় যানবাহন রভন্ন রাস্া রদবয় যাওয়ার ্ারবণ 
যানবাহবনর স্বরশ শদে শুনবত পাবরন৷

y	আপরন এই স্্ন্দ্রগুবলাবত সময় ্াটাবল, আপরন এই সব উচ্চ শদেগুবলা 
আবরা স্বরশ শুনবত পাবরন৷

স্াস্্য রকন্দ্রগুনলানর প্রভাব
স্য সব ব্যরক্ত North Gower Street-এর NHS Centre ব্যবহার ্বরন 
তারা রনমকিাণ ্াবজর ্ারবণ পাঁি মাস পযকিন্ত স্বরশ শদে শুনবত পাবরন৷ 

y	আপরন এই প্রভাবগুবলা স্বরশ লষি ্রবত পাবরন যরদ আপরন:

y	গভকি বতী হন বা ম্যাটারনকিটি-সংরোন্ত অ্যাপবয়ন্বমবন্ যান; 
y	টি্ার জন্য গমন্ারী রশশু হন বা রশশুর স্াস্্য সংরোন্ত 
অ্যাপবয়ন্বমবন্ যান; 

y	এ্জন বয়স্ক ব্যরক্ত হন বা বয়স-সংরোন্ত অ্যাপবয়ন্বমবন্র জন্য 
রনয়রমতভাবব স্্বন্দ্র যান; অথবা 

y	যরদ আপনার প্ররতবন্্তা-সৃরষ্্ারী স্াস্্য সমস্যা থাব্ যার 
্ারবণ প্রাথরম্ পররিযকিা পররবষবার প্রবয়াজন হয়৷

Robert Street-এর Surma Centre
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নরুন চাকরেে সনুযাগ
HS2 Ltd নারী, প্ররতবন্ী ব্যরক্ত, তরুণ-তরুণী, ্ৃষ্াঙ্গ, এরশয় ও 
জারতগত সংখ্যালঘু (BAME) স্গাষ্ী ও সংখ্যালঘু ধমকিরভরত্ত্ স্গাষ্ীর 
মত সুররষিত গ্রুপগুবলার জন্য সমান সুবযাগ প্রদান ্বর৷

রনমকিাণ রশবপে নতুন িা্রর, প্ররশষিণ ও ব্যবসার সুবযাগ যতটা সম্ব 
অববহরলত স্গাষ্ীগুবলার জন্য উন্কু্ত রাখার রবষয়টি রনরচিত ্রার 
জন্য HS2 Ltd ব্যবস্া গ্রহণ ্রবব৷

রখলাে মাঠ ও রখালা জায়গা 
Euston Square Gardens ১৭ বছর বন্ থা্বব এবং ২০৩৩ সাবল 
আবার খুলবব৷ 

Lancing Street স্খলার মাঠ ছয় বছর বন্ থা্বব৷ London 
Borough of Camden সম্মত হবল, HS2 Ltd স্খলার মাবঠর সরঞ্জামগুবলা 
Lancing Street স্থব্ ্াছা্ারছ স্্াবনা স্খালা জায়গায় সররবয় স্নবব, 
যাবত এটি তখবনা ব্যবহার ্রা যায়৷ 

St James Gardens, Hampstead Road-এর স্খালা জায়গা ও Eskdale 
স্খলার জায়গা স্ায়ীভাবব বন্ হবয় যাবব৷ 

y	Regent’s Park Estate ও Ampthill Estate-এ জনগবণর জন্য স্খালা 
জায়গাগুবলা উন্নত ্রবত London Borough of Camden-এর সাবথ 
HS2 Ltd ্াজ ্রবব৷ 

y	২০৩৩ সাবল নতুন স্রলওবয় িাল ুহওয়ার পর, HS2 Ltd এ্টি 
বহুরবধ-ব্যবহারবযাগ্য স্খলার জায়গা ও রশশুবদর স্লেগ্রাউন্ড রনমকিাণ 
্রবব, ল্যান্ডবস্করপং ্রবব, এবং Regent’s Park Estate-এর ঠি্ 
উত্তররদব্ নতুন স্রলওবয় ও Langdale-এর মবধ্য স্বঞ্চ রবরছবয় 
স্দবব৷ 

HS2 Ltd-এর নতুন প্রস্াব সুররষিত ববরশষ্্যসম্পন্ন ব্যরক্তবদরব্ রনমকিাণ 
্াবজর বিারা আবরা ্ম প্রভারবত হবত সাহায্য ্রবব৷ র্ন্তু এই সব 
সুরনরদকিষ্ প্রভাবগুবলা স্দখা রদবত পাবর:

y	Regent’s Park Estate-এ বসবাস্ারী খুব স্ছাট রশশুবদরব্ বারড় 
স্থব্ স্খলার জায়গায় স্যবত স্বরশ হাঁটবত হবত পাবর৷

y	আপরন এ্জন রশশু, তরুণ-তরুণী, বয়স্ক ব্যরক্ত বা প্ররতবন্ী 
ব্যরক্ত হবল, আপনার বারড়র ্াছা্ারছ শারন্তপূণকি স্খালা জায়গার 
পররমাণ ্বম যাবব ্ারণ স্খালা জায়গার পররমাণ সারবকি্ভাববই 
্বম যাবব৷

y	এই এবটেবট বসবাস্ারী ্ৃষ্াঙ্গ, এরশয় ও জারতগত সংখ্যালঘু 
(BAME) স্গাষ্ীর স্লা্জন অন্যান্য স্গাষ্ীর স্লা্জবনর তুলনায় 
স্খালা জায়গা ্ম পাবব৷ 

পানয় রহঁনে চলাচলকােপী ব্যরক্তো
Euston স্টেশবনর জন্য পররমারজকি ত প্রস্াবটি স্রেবনর লে্যাটেবমকি যাওয়া-
আসাব্ আবরা সহজ ্বর তুলবব, Euston Square Gardens-এর মধ্য 
রদবয় হাঁটা, এবং ্াছা্ারছ িলািল্ারী বাসগুবলার ব্যবহারব্ আবরা 
সহজ ্বর তুলবব৷ 

HS2 Ltd রনমকিাণ ্াজব্ ্বয়্টি ধাবপ সম্পন্ন ্রবব যাবত পাবয় স্হঁবট 
িলািল্ারী ব্যরক্তরা তখবনা স্টেশনটি ব্যবহার ্রবত পাবরন৷

Hampstead Road-এর স্খালা জায়গা
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y	আপরন এ্জন রশশু, তরুণ-তরুণী বা প্ররতবন্ী ব্যরক্ত হবল, 
স্টেশবনর স্ভতবর ও িারপাবশ এবং ্াছা্ারছ সড়্গুবলাবত রনমকিাণ 
্াবজর বিারা আপরন প্রভারবত হবত পাবরন, স্যখাবন এটি আপনার 
স্াভারব্ যাত্রাপথব্ প্রভারবত ্রবত পাবর৷

y	রনমকিাণ ্াবজর জন্য এলা্ার র্ছু অংশ বন্ ্বর স্দয়ার েবল 
আপনাব্ স্টেশবনর পাবশ আবরা স্বরশ দরূ হাঁটবত হবত পাবর৷ 

স্য সব বয়স্ক, প্ররতবন্ী ব্যরক্ত বা স্ছাট রশশুরা স্রলওবয় পারাপাবরর জন্য 
Granby Terrace-এর মধ্য রদবয় অরতরেম্ারী রুটটি ব্যবহার ্বরন 
তারা আবরা দীঘকি সময় হাঁটার ্ারবণ রববশষভাবব প্রভারবত হবত পাবরন৷ 

Euston station স্থব্ Drummond Street, ও Euston Street স্থব্ 
Starcross Street পযকিন্ত স্টেশবনর পরচিমরদব্ িলািল্ারী ব্যরক্তবদরব্ 
১০০ রমটার স্বরশ হাঁটবত হবত পাবর৷ 

রনমকিাণ ্াবজর জন্য Euston এলা্ার িারপাবশ বাড়রত যানবাহন 
িলািল ্রবব: 

y	রনমকিাণ ্াবজর জায়গায় যাতায়াত্ারী যানবাহবনর ্ারবণ এবং 
সংরষিপ্ত সমবয়র জন্য রাস্া বন্ ্বর স্দয়ার েবল Euston স্টেশবনর 
আবশপাবশ যানবাহন িলািবলর প্যাটানকি রবরভন্ন রদবন রবরভন্ন র্ম 
হবত পাবর৷

y	ভারী যান িলািবলর েবল পথিারী পারাপাবরর জায়গাগুবলা ছাড়া 
অন্যান্য জায়গা রদবয় রাস্া পারাপার আবরা ্ঠিন হবয় উঠবব৷ 
আপরন এ্জন রশশু, বয়স্ক ব্যরক্ত বা এ্জন প্ররতবন্ী ব্যরক্ত 
হবল, রনরদকিষ্ পারাপাবরর জায়গা ছাড়া অন্য জায়গা রদবয় রাস্া 
পারাপাবরর সময় আপরন ্ম রনরাপদ স্বাধ ্রবত পাবরন৷ 

পাবয় স্হঁবট িলািল্ারী এবং সাইব্ল আবরাহীবদর রনরাপত্তায় সাহায্য 
্রার জন্য এবং রনরাপত্তা সম্পর ক্ি ত উববিগ বা দরুচিন্তা বতরর ্বর এমন 
রবষয়গুবলা এড়াবনার জন্য HS2 Ltd ইবতামবধ্য উপায় শনাক্ত ্বরবছ, 
রববশষ ্বর সু্কল ও অন্যান্য জায়গাগুবলার ্াছা্ারছ স্াবন স্যগুবলা 
সুররষিত স্গাষ্ীগুবলা ব্যবহার ্বর৷ আপরন এ রবষবয় HS2 Ltd-এর 
রনমকিাণ অনশুীলবনর আিরণরবরধর খসড়ায় আবরা পড়বত পাবরন৷ EqIA 
হালনাগাদ তবথ্য উত্ারপত সুরনরদকিষ্ রবষয়গুবলা স্মা্াববলা সম্পর ক্ি ত আবরা 
রবস্াররত রববরণ স্ানীয় পররববশ ব্যবস্াপনা পরর্পেনায় রবয়বছ৷ 

বাস ব্যবহােকােপী রলাকজন
Hampstead Road-এ নতুন স্সতু রনমকিাবণর ্ারবণ Regent’s Park 
Estate-এ Silverdale-এর বাইবর দ’ুটি বাস টেপ (Hampstead 
Road-এর উভয় পাবশ) বন্ ্বর রদবত হবত পাবর৷ নতুন স্সতু 
রনমকিাণ ্রা হবয় স্গবল এই বাস টেপগুবলা আবার িাল ুহবব৷

y	এই বাস টেপগুবলা বন্ হওয়ার েবল অন্যান্য স্গাষ্ীগুবলার তুলনায় 
Regent’s Park Estate-এর ্ৃষ্াঙ্গ, এরশয় ও জারতগত সংখ্যালঘু 
(BAME) স্গাষ্ীগুবলা, এবং Surma Centre-এর ব্যবহার্ারীরা স্বরশ 
ষিরতগ্রস্ হবব৷ 

y	রভন্ন এ্টি বাস টেবপ স্হঁবট যাওয়ার ্ারবণ আপনার উপর স্বরশ 
প্রভাব পড়বত পাবর যরদ আপরন বাচ্চা ও স্ছাট রশশুবদর মা-বাবা 
বা পররিযকিা্ারী হন, যরদ আপরন বয়স্ক বা প্ররতবন্ী হন, অথবা 
যরদ আপরন এ্জন তরুণ-তরুণী হন যাব্ বাবসর উপর রনভকি র 
্রবত হয়৷ 

H
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২০২৬ সাল রথনক রেলওনয় পরেচালনা

উচ্চ িনদেে প্রভাব 
২০২৬ সাবলর পবর, Hampstead Road-এর স্সতুটি পুনঃরনরমকিত হওয়ার 
পর, Langdale, Augustus House, Coniston বা Regent’s Park Estat-
এর Cubitt Court-এ বসবাস্ারী ব্যরক্তরা যানবাহবনর স্বরশ শদে লষি 
্রবত পাবরন৷ 

y	রশশু, র্বশার-র্বশারী, বাংলাবদরশ বংবশাদূ্ত স্লা্জন, এ্্ 
রপতা/মাতা ও মসুলমান ব্যরক্তরা অন্য স্গাষ্ীগুবলার তুলনায় এই 
প্রভাবগুবলার সমু্মখীন হওয়ার সম্াবনা স্বরশ৷ 

y	যরদ যানবাহবনর শদে বাইবর স্বর হওয়াব্ স্বরশ ্ঠিন ্বর স্তাবল 
তাহবল এখাবন বসবাস্ারী এ্জন বয়স্ক ব্যরক্ত হওয়ার ্ারবণ 
আপরন রববশষভাবব প্রভারবত হবত পাবরন৷

যানবাহন, পরেবহন ও িােপীরেকভানব প্রনবিনযাগ্যরা
পররমারজকি ত প্রস্াবটি স্রেবনর লে্যাটেবমকি যাওয়া-আসাব্ আবরা সহজ ্বর 
তুলবব, এবং ্াছা্ারছ িলািল্ারী বাসগুবলার ব্যবহারব্ আবরা সহজ 
্বর তুলবব৷ নতুন স্টেশবনর রনমকিাণ স্শষ হওয়ার পর, নতুন এবস্কবলটর 
ও রলেবটর অথকি হবব স্রলওবয় লে্যাটেমকিগুবলাবত ও Euston আন্ডারগ্রাউন্ড 
স্টেশবন রসরঁড়ছাড়া িলািবলর সুরবধা৷ 

y	এটি রববশষ্বর প্ররতবন্ী ও বয়স্ক ব্যরক্তবদরব্ সাহায্য ্রবব৷ 

চাকরেে সনুযাগ
পররমারজকি ত প্রস্াবব নতুন স্রেন সারভকি স শুরু হবল স্টেশবন প্রায় ৫০০ 
নতুন িা্ররর ব্যবস্া হবব৷

y	HS2 Ltd নারী, প্ররতবন্ী ব্যরক্ত, তরুণ-তরুণী, ্ৃষ্াঙ্গ, এরশয় 
ও জারতগত সংখ্যালঘু (BAME) স্গাষ্ী ও সংখ্যালঘু রবশ্াসরভরত্ত্ 
স্গাষ্ীগুবলাব্ সমান সুবযাগ প্রদান ্বর, যার েবল সুরবধাবরঞ্চত 
স্গাষ্ীগুবলার জন্য নতুন িা্রর, প্ররশষিণ ও ব্যবসার সুবযাগ খুবল 
যাবব৷ 

 



আমার এখন ্ী ্রা দর্ার?
HS2 Ltd-এর জানা দর্ার স্য, এ্টি নতুন স্রলওবয় রনমকিাবণর সাবথ 
জরড়ত পররবতকি নগুবলা আপনাব্ র্ভাবব প্রভারবত ্রবব৷ 

CFA1: Euston স্টেশন ও প্রববশপবথর জন্য EqIA হালনাগাদ রথ্য 
সম্পব ক্ি  আপনার মতামত ্ী?

অনগু্রহ ্বর যতটা সম্ব রবস্াররতভাবব জানান এবং যরদ আপরন মবন 
্বরন স্য মলূ্যায়ন স্থব্ স্্াবনা র্ছু বাদ পবড়বছ তাহবল আমাবদরব্ 
জানান৷ সুররষিত ববরশষ্্যসম্পন্ন ব্যরক্তবদর উপর সম্াব্য প্রভাব সম্পব ক্ি  
আপরন আবরা রবস্াররত পড়বত পাবরন পূণকিাঙ্গ EqIA হালনাগাদ রথ্য-এ 
www.gov.uk/hs2 ওবয়বসাইবট এবং এই সংরষিপ্তসাবরর স্শবষ তারল্াভুক্ত 
সূত্রগুবলা স্থব্ আবরা রবস্াররত জানবত পাবরন৷

যরদ আপরন EqIA হালনাগাদ রথ্য ও এর প্রস্াবগুবলা সম্পব ক্ি  মন্তব্য 
্রবত িান, তাহবল অনগু্রহ ্বর HS2 Ltd-এর রববশষ পরামশকি েরবম 
আপনার উববিগগুবলা রলরপবদ্ধ ্রুন, যাবত HS2 Ltd সংসবদ উত্ারপত 
তাবদর সংরষিপ্তসাবর স্সগুবলা অন্তভুকি ক্ত ্রবত পাবর৷ 

আপরন যা যা ্রবত পাবরন: 

y	অনলাইবন মতামত রদবত পাবরন - www.gov.uk/hs2 ওবয়বসাইবট 
স্দয়া রনবদকিশনাগুবলা অনসুরণ ্রুন; অথবা

y	HS2 Ltd-এর www.gov.uk/hs2 ওবয়বসাইট স্থব্ পরামশকি েরমটি 
ডাউনবলাড ্বর রনবত পাবরন এবং হয়: 

y	আপনার মতামতগুবলা hs2EustonEqualitiesConsultation@
hs2 .org.uk ঠি্ানায় ইবমইল ্রবত পাবরন; অথবা

y	আপনার মতামতগুবলা FREEPOST EUSTON EQUALITIES 
ঠি্ানায় ডা্বযাবগ পাঠাবত পাবরন৷

আপরন আপনার মতামতগুবলা ডা্বযাবগ পাঠাবল, আপনাব্ ঠি্ানার 
জায়গায় অন্য আর র্ছু রলখবত হবব না এবং আপনাব্ স্্াবনা 
ডা্টির্ট লাগাবত হবব না৷ 

যরদ আপরন স্র্বডকি ড স্ডরলভারর বা রববশষ স্ডরলভাররর মাধ্যবম 
আপনার মতামত পাঠাবত িান, তাহবল অনগু্রহ ্বর 020 7944 4908 
নম্ববর আমাবদর ্রমউরনটি ররবলশন্স স্হপেবডবস্ক স্োন ্রুন - তারা 
খুরশমবন এই ব্যবস্া ্রবব৷ 

এছাড়াও সংরষিপ্তসাবরর এই ডকুবমন্টি অন্য স্্াবনা েরম্যাবট পাঠাবনার 
জন্য আপরন 020 7944 4908 নম্ববর আমাবদর স্হপেবডবস্ক স্োন ্রবত 
পাবরন৷

6 ননভম্বে 2015 রারেখ োর 11:45 োয় এই মরামর গ্রহণ 
রিষ হনব৷
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Euston-এ প্রস্ারবত স্টেশন ্নব্াসকি



HS2 র্ভাবব সাহায্য ্রবছ স্স সম্পব ক্ি  
আবরা জাননু
২০১৩ সাল স্থব্, HS2 Ltd স্বশ ্বয়্টি নীরত প্র্াশ ্বরবছ 
স্যগুবলা সাম্যতার প্রভাব ্মাবত এবং সর্ারর খাবত সাম্যতার 
দারয়বত্বর শতকি গুবলা পূরবণ সাহায্য ্বর৷ এগুবলার মবধ্য রবয়বছ: 

y	HS2 Ltd-এর সাম্যতা, ববরিত্র্য ও অঙ্গীভূত ্রা সম্পর ক্ি ত তথ্যপত্র 
(G5) (জনু ২০১৫ তাররবখ হালনাগাদ্ৃত) এটি স্দখায় স্য র্ভাবব 
HS2 Ltd রবরভন্ন পটভূরমর ব্যরক্তবদরব্ ্মতীবারহনীবত অন্তভুকি ক্ত ্বর 
এবং র্ভাবব এটি নতুন স্রলওবয়র পরর্পেনা, রডজাইন, রনমকিাণ ও 
পররিালনা ্বর থাব্৷

y	প্ররশষিণ ও ্মকিসংস্াবনর স্ষিবত্র HS2 Ltd-এর ব্যবস্া সম্পর ক্ি ত 
তথ্যপত্র (G4) (জনু ২০১৫) এটি স্দখায় স্য স্রলওবয় রনমকিাণ 
ও পররিালনার জন্য HS2 Ltd র্ভাবব স্লা্জনব্ প্ররশষিণ স্দয় 
ও রনবয়াগ ্বর এবং আবরা স্দখায় স্য এটি র্ভাবব স্ানীয়, 
সুরবধাবরঞ্চত ও ্ম-প্ররতরনরধত্বসম্পন্ন স্গাষ্ীগুবলাব্ সমান সুরবধা 
প্রদাবনর জন্য প্ররতশ্রুরতবদ্ধ৷ 

y	HS2-এর সম্পরত্তর ষিরতপূরণ প্যাব্জ রববশষ পরররস্রত স্মা্াববলায় 
সাহায্য ্রার পরর্পেনা ্বর, যাবত HS2 Ltd সাম্যতার আইবনর 
অনবুছেদ ২০ অনযুায়ী ‘যুরক্তসঙ্গতভাবব সমন্বয়’ ্রবত পাবর৷

Euston-এর জন্য পররমারজকি ত প্রস্াব সম্পর ক্ি ত অন্যান্য তথ্যপবত্রর মবধ্য 
রবয়বছ:

y	সাম্যতার প্রভাব মলূ্যায়ন সম্পর ক্ি ত সাম্প্ররত্তম তথ্য: CFA Euston 
স্টেশন ও প্রববশপথ (স্সবটেম্বর ২০১৫)

y	সমূ্পর্ পররববশগত রববরৃত ২ ও বাড়রত শতকি  ৩ পররববশগত 
রববরৃত: খণ্ড ২ ্রমউরনটি স্োরাম এররয়া ররবপাটকি  CFA1 Euston 
স্টেশন ও প্রববশপথ

y	স্াস্্য সম্পর ক্ি ত প্রভাব মলূ্যায়ন সম্পর ক্ি ত সংবযাজন: Euston স্টেশন 
ও প্রববশপথ (স্সবটেম্বর ২০১৫)

y	London স্থব্ West Midlands পররববশগত রববরৃত: খণ্ড ৫ 
্াররগরর পরররশষ্ আিরণগত অনশুীলবনর খসড়া (নবভম্বর ২০১৩)

আপরন এই সবগুবলা তথ্যপত্র ও নীরতমালা অনলাইবন www.gov.uk/hs2 
ওবয়বসাইবট স্পবত পাবরন৷

রযাগানযাগ 
আপরন আবরা তথ্য স্পবত িাইবল HS2 Ltd-এর ্রমউরনটি ররবলশন্স 
স্হপেবডবস্কর সাবথ 020 7944 4908 নম্ববর বা hs2enquiries@hs2.org.uk  
ইনমইল ঠিকানায় রযাগানযাগ করুন


