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হাসন রাজা সেন্টার

সূচীপত্র
কর্পোরেট বিবৃতি
অর্থায়নের উপযুক্ত মূল্য
বাসিন্দাদেরকে শরীক করা সংক্রান্ত প্রতিবেদন
হাউজিং সার্ভিসেস
অর্থ প্রতিবেদন
বড় ও পরিকল্পিত রক্ষণাবেক্ষণ কাজ
এক নজরে স্পিটালফিল্ড্স হাউজিং এস�োসিয়েশনের ইতিহাস

কর্পোরেট বিবৃতি
এ বছর আমরা ‘কমিউনিটি হাউজিং এর ৪০ বছর’-এ পা রাখতে যাচ্ছি।
স্পিটালফিল্ড্স
 হাউজিং এস�োসিয়েশন (এইচ.এ) ১৯৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থানীয়
কমিউনিটি স্থানীয় কমিউনিটির প্রয়োজন পূরণের জন্যই এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
আজ এই প্রতিষ্ঠানটি লন্ডনের পাঁচটি বড় সফল সংখ্যালঘু হাউজিং
এস�োসিয়েশনগুল�োর অন্যতম। ব্যবস্থাপনা বিভাগের কঠ�োর পরিশ্রম এবং সুয�োগ্য
নেতৃ ত্বের কারণে এটি সম্ভব হয়েছে। এটি এমন এক সময়ে হয়েছে যখন অধিগ্রহণ ও
একত্রীকরণ হচ্ছে উন্নয়নের পন্থা । কিন্তু স্পিটালফিল্ড্স এইচ.এ তার নিজস্ব পরিচিতি
বজায় রেখে বাসিন্দাদেরকে ও আশেপাশের কমউনিটিগুল�োক ব্যতিক্রমী সেবা দিয়ে
আসছে। বাসিন্দাদেরেক আমরা একটি কমিউনিটি সেন্টার খোলার প্রতিশ্রতি
দিয়েছিলাম। আমরা আমাদের ওয়াদা রক্ষা করেছি। আমরা প্রথমবারের মত�ো একটি
কমিউনিটি সেন্টার খুলতে সমর্থ হয়েছি। এ সেন্টার থেকে বাসিন্দাদেরকে সরাসরি
কমিউনিটি সেবা প্রদান করা হবে। বৃহত্তর কমিউনিটির মঙ্গলের স্বার্থে আমরা আর�ো অর্থ
বিনিয়োগ করতে ওয়াদাবদ্ধ রয়েছি।
গ্রেনফেল টাওয়ার বিপর্যয় ও দূর্ঘটনায় যারা প্রভাবিত হয়েছেন, তাদেরকে
স্পিটালফিল্ড্স
 হাউজিং এস�োসিয়েশন গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে। আমরা আমাদের
বাসিন্দাদেরকে নিশ্চিত করতে চাই যে, আমাদের প্রতিটি স্থাপনা বা আবাসিক বিল্ডিং
যাতে অগ্নি নিরাপত্তা, বিল্ডিং নিরাপত্তা এবং অন্যান্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত যাবতীয়
শর্তাবলী পূরণ করে, তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা অত্যন্ত সচেষ্ট রয়েছি। আমাদের
প্রতিটি স্থাপনার জন্য আমাদের রয়েছে ব্যাপক আগুনের ঝুকিঁ নির্ণয় (ফায়ার রিস্ক
এসেসমেন্ট) পদ্ধতি এবং যন্ত্রপাতি কার্যকরী অবস্থায় রাখার ব্যাপক ব্যবস্থা বর্তমান।
আর্থিক দিক দিয়ে এস�োসিয়েশন শক্ত অবস্থানে রয়েছে। স্পিটালফিল্ড্স এইচ.এ এর
অর্থসম্পদের উদ্বৃত্তের পরিমাণ ম�োট £১,৬৩৫ হাজার পাউন্ড বা ১ মিলিয়ন ৬৩৫
হাজার পাউন্ড (২০১৭ সালে তা ছিল £১,৮৭৫ হাজার পাউন্ড বা ১ মিলিয়ন ৮৭৫
হাজার পাউন্ড)। ভাড়া বাবদ আয় বৃদ্ধি, সম্পত্তি বিক্রয় এবং ব্যবস্থাপনা খরচ কমার
কারণে তা সম্ভব হয়েছে। আমাদের সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আমরা যে কলা-ক�ৌশল
অবলম্বন করেছি তার সুফল আমরা পেয়েছি। আমাদের কার্যদক্ষতা বেড়েছে। আমাদের
ঘুর্ণমান ও নতু ন কর্মসূচীগুল�ো আমাদের স্থাপনাগুল�োকে উন্নত মানে রাখতে আমাদেরকে
সমর্থ করেছে। আমরা আমাদের ঘরবাড়িগুল�ো নবায়ন ও মেরামত প্রকল্পে অর্থায়ন
অব্যাহত রেখেছি।
আমরা স্ক্রুটিনি প্যানেলের সকল সদস্যদের কাছে কৃ তজ্ঞ। রেসিডেন্ট্স
এস�োসিয়েশনগুল�ো এবং এস্টেইট ইন্সপেক্টরগণ এস�োসিয়েশনকে জবাবদিহি করার কাজ
চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা আমাদের বাসিন্দাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে
যাচ্ছেন। আমাদের সকল বাসিন্দা, ব�োর্ড মেম্বার, কর্মচারী, সহয�োগী প্রতিষ্ঠান, এবং
কন্ট্রাক্টরগণ গত বছর মূল্যবান অবদান রেখেছেন এবং সব সময় সাহায্য করেছেন।
তাঁদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ।

অর্থায়নের উপযুক্ত মূল্য
আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যবসা পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে অর্থায়নের উপযুক্ত
মূল্য নিশ্চিতকরণ। আমাদের যে তিনটি ক�ৌশলগত প্রাধান্য বর্তমানে চলমান রয়েছে
সেগুল�ো হল�ো আমাদের মূল সেবা ব্যবস্থাগুল�ো উন্নত করা, আমাদের বাসিন্দাদেরকে
আর�ো বেশী সন্তুষ্ট করা এবং আমাদের স্থানীয় কমিউনিটিগুল�োর জন্য আর�ো ঘরবাড়ি
নির্মাণ করা। এগুল�োর অর্জনের জন্য আমাদের আর্থিক অবস্থান শক্ত রয়েছে।
অর্থায়নের উপযুক্ত মূল্য নিশ্চিত করা ও বর্তমান রয়েছে:
•

ঘরবাড়ি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আমাদের প্রণয়নকৃ ত ক�ৌশল অনুসরণ করে, যে
ক�ৌশলের মূল লক্ষ্য হল�ো আমাদের সম্পত্তিগুল�োর কার্যদক্ষতা উন্নত করা;

•

উন্নত মানসম্পন্ন, দক্ষ ও কার্যকরী সেবা বাসিন্দাদের জন্য নিশ্চিতকরণ ও

•

আমাদের শক্ত আর্থিক অবস্থা কাজে লাগিয়ে ঋণের পোর্টফলিওতে আংশিক
অর্থায়ন করা।

আমরা ব্যয় শক্তভাবে নিয়ন্ত্রণে রেখেছি। এর প্রমাণ হল�ো, গত তিন বছর ধরে আমাদের
খরচের পরিমাণ কমে আসছে। আমরা অনলাইন সার্ভিসগুল�োর প্রতি গুরুত্ব প্রদান
করছি এবং সার্ভিসগুল�োকে নতু ন আঙ্গিকে সাজিয়ে নিচ্ছি। এর ফলে আশা করছি,
আমাদের খরচ কম থাকবে এবং একই সাথে সেবার মান বাড়বে। আমরা সাফল্যের সাথে
আমাদের সম্মুখভাগের কাস্টমার সার্ভিস ব্যবস্থা নতু ন করে সাজিয়েছি। এর ফলে
প্রতিবছর আমরা £২৬ হাজার পাইন্ড সাশ্রয় করতে সক্ষম হয়েছি।
স্পিটালফিল্ড্স
 এর জন্য ৩১শে মার্চে শেষ হওয়া বছরটি ছিল আর্থিক দিয়ে আরেকটি
সফল বছর। বছর শেষে আমাদের উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল £৩.৪ মিলিয়ন বা তিন
মিলিয়ন ৪ শ’ হাজার পাউন্ড (৪২.৯% ভাগ ওপারেটিং মার্জিন) এবং সুদ ও সম্পত্তি
বিক্রয় বাদে সর্বসাকু ল্যে উদ্বৃত্বের পরিমাণ ছিল £১.৬ মিলিয়ন বা ১ মিলিয়ন ৬ শ’
হাজার পাউন্ড (২০.৯%)। আমরা মনে করি যে, অর্থের উপযুক্ত মূল্য লাভের দিকে
আমারা মন�োয�োগ প্রদানের বিষয়টির প্রমাণ একক বা ইউনিটপ্রতি উদ্ত্ত
বৃ বৃদ্ধি ও
আমাদের বাসিন্দাদেরকে দেয়া উচ্চ মানের সেবা থেকেই পাওয়া যায়।
শক্ত আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক সক্রিয়
পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সর্বদা অর্থের উপযুক্ত বিনিময় মূল্য পাওয়ার দিকে মন�োনিবেশ,
ইত্যাদি কারণে এই উদ্ত্ত
বৃ সম্ভব হয়েছে।

এস�োসিয়েশনের কাজে
বাসিন্দাদের শরীক করা
রেসিডেন্ট এনগেজমেন্ট (বাসিন্দাদের শরীক) করার ক্ষেত্রে স্পিটালফিল্ড্স এইচ.এ গত
বছর সাফল্য অর্জন করেছে। আমরা বাসিন্দারকে সব সময় সুয�োগ দিয়েছি আমাদের
সেবা সম্পর্কে প্রশ্ন করার, পরিবর্তন আনার ও তা উন্নত করার। একই সাথে আমরা
সুয�োগ দিয়েছি আমাদের সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় শরীক হওয়ার।
আমাদের বাসিন্দাদের কমিউনিটি কার্যক্রমের সুবিধার্থে জুলাই ২০১৭ তারিখে, ভ্যালেন্স
র�োডে, আমরা আমাদের সর্বপ্রথম কমিউনিটি সেন্টারের কাজ সম্পন্ন করেছি। তারপর
আমাদের বাসিন্দাদের অনুর�োধ ও চাহিদা অনুযায়ী সেন্টারে ব্যাপক ক্রিয়াকর্মের ব্যবস্থা
ও সাজ সরঞ্জাম বাবদ আমরা £২৪ চব্বিশ হাজার পাউন্ড খরচ করেছি।
উচ্চ মানসম্পন্ন সেবা দেয়ার লক্ষ্যে স্পিটালফিল্ড্স এইচ.এ বেশ কয়েকটি ক�ৌশলগত
পার্টনারশিপ গঠন করেছে। এগুল�ো ছাড়া সাশ্রয়ী খরচে উচ্চ মানের সেবা দেয়া সম্ভব
হত�ো না। আমরা এ.পি.ডি.এ এর সংগে পার্টনারশিপের ভিত্তিতে কাজ করেছি। এটি
ডিজেব�োল্ড ল�োক, তাদের পরিবার ও কেয়ারারদের সেবা প্রদানকারী একটি বিখ্যাত
প্রতিষ্ঠান। আমরা ভ্যালেন্স কমিউনিটি স্পোর্ট স এস�োসিয়শেনর সংগে পার্টনারশিপ
করেছে। এই এস�োসিয়েশন আমাদের সেন্টারে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ইয়ূথ ক্লাব পরিচালনা
করে। ল�োক্যাল অথ�োরিটি ইয়ূথ সার্ভিস (যুব সম্প্রদায়ের জন্য সেবা) যেখানে কমিয়ে
নিয়েছে সেখানে আমাদের সেন্টার থেকে এই সেবাটি প্রদান করা হচ্ছে। আমাদের
সেন্টারে টাওয়ার হ্যামলেট্স এর যে ক�োন�ো এলাকার ৬ -২৫ বছর বা তদ�োর্ধ্ব বয়সীদের
জন্য খেলাধূলার ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়া আমরা আউটওয়ার্ড নামের একটি দাতব্য
প্রতিষ্ঠানের সংগে মিলেও কাজ করেছি। এটি একটি বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান। এটির
সহয�োগিতায় আমরা যুব সম্প্রদায়, বৃদ্ধ ল�োকজন, মানসিক সমস্যার ল�োকদের ও বুদ্ধি
প্রতিবন্ধিদের অনেক ধরনের বিশেষ বিশেষ সেবা প্রদান করেছি। আমরা আশা করি
আমাদের কমিউনিটি সেন্টারের ভাল কার্য্যক্রম উন্নত হতে থাকবে এবং বৃহত্তর
কমিউনিটির জন্য অতি প্রয়োজনীয় সেবা দিয়ে যেতে থাকবে।

“আমাদের বাসিন্দাদের কমিউনিটি কার্যক্রমের সুবিধার্থে
ভ্যালেন্স র�োডে আমরা আমাদের সর্বপ্রথম কমিউনিটি
সেন্টারের কাজ শেষ করেছি।”
আমাদের রয়েছে স্ক্রুটিনি প্যানেল, এস্টেইট ইন্সপেক্টর স্কিম এবং রেসিডেন্ট্স
এস�োসিয়েশন। নিজদের কাজে তারা সফলতার পরিচয় রাখছেন। আমাদের দৈনিক
সেবাগুল�ো উন্নত করতে ও বাসিন্দাদেরকে আমাদের কাজে শরীক করতেএই তারা
এস�োসিয়েশনকে দৈনন্দিন ভিত্তিতে সহায়তা করেন ।

২০১৭-১৮ সালে আমাদের কমিউনিটি প্রগ্রামে
(কমিউনিটি কর্মসূচীতে) আমাদের ব্যয়কৃত
অর্থের পরিমাণ ছিল নিম্নরূপ:
রেসিডেন্ট্স ইভেন্ট
(বাসিন্দাদের আচার
অনুষ্ঠান)

বাসিন্দাদের শরীককরণ ও
অনুদান

কমিউনিটি ফ্যাসিলিটিজ
(কমিউনিটি সুবিধা)

স্পোর্ট স এন্ড ইয়ূথ
এক্টিভিটিজ (খেলাধূলা ও
যুব সম্প্রদায়ের জন্য
ক্রিয়াকর্ম)

হেলথ এন্ড ওয়েলবিয়িং
(স্বাস্থ্য ও ভাল থাকা)

কমিউনিটি খাতে ব্যয়কৃ ত
অর্থের ম�োট পরিমাণ

৫,২৬৫ পাউন্ড

৩,০০০ পাউন্ড

২,৮২৪ পাউন্ড

১,২০০ পাউন্ড

২৩,৭৫৪ পাউন্ড

৩৬,০৪৩ পাউন্ড

হাউজিং সার্ভিস
ম�ৌলিক কার্যদক্ষতা
আমাদের মূল সেবাগুল�ো প্রদানের ক্ষেত্রে স্পিটালফিল্ড্স হাউজিং এস�োসিয়েশন
টাওয়ার হ্যামলেট্স বারায় অন্যান্য সংখ্যালঘু হাউজিং এস�োসিয়েশনগুল�োর তু লনায়
অত্যন্ত ভাল করেছে। এ বছর হাউজিং ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা আমাদের অতীত
সাফল্যকে পূঁজি করে এগিয়ে যাচ্ছি। রেন্ট ও সার্ভিস চার্জ সংগ্রহের এবং খালি
বাসস্থানগুল�ো ব্যবস্থাপনার বর্তমান ব্যবস্থাগুল�োকে আমরা উচ্চ মানে রেখেছি। এসব
ক্ষেত্রে আমরা সেবাগ্রাহকদের বিরাট সন্তুষ্টি অর্জন করতে সমর্থ হয়েছি। আমাদের
কার্যদক্ষতার সূচক থেকেই এর প্রমাণ মিলে। এই সূচক থেকে দেখা যায় যে, আমরা
আমাদের লক্ষ্যসমূহ অর্জন ও অতিক্রম করেছি। সাশ্রয়ী খরচে উচ্চ মানসমম্পন্ন সেবা
দিয়ে যেতে আমরা ওয়াদাবদ্ধ রয়েছি।
বকেয়া রেন্ট কমান�োর ক্ষেত্রে সাফল্য
স্পিটালফিল্ড্স
 এইচ.এ বকেয়া রেন্ট ৩.৯% কমাতে সমর্থ হয়েছে। একজন ইনকাম
রিকভারি অফিসার নিয়োগ এবং হাউজিং ম্যানেজমেন্ট বিভাগের কর্মীদের দায়-দায়িত্ব
পুনর্বিন্যস্ত করার ফলে এ অর্জন সম্ভব হয়েছে। ক�োন�ো টেন্যান্টকে বাসস্থান থেকে বের
করে দেয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়নি। লিজহ�োল্ডাদের সার্ভিস চার্জ সহ, রেন্ট সংগ্রহের
পরিমাণ খুব ভাল অবস্থায় আছে। টাওয়ার হ্যামলেট্সে ইউনিভার্সেল ক্রেডিট পুর�োদমে
চালু হওয়ার পরও আমাদের রেন্ট সংগ্রহের পরিমাণ খুব ভাল। টেন্যান্সি বহাল রাখা ও
বাসিন্দাদের সংগে সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য আমাদের টেন্যান্সি সাপ�োর্ট
অফিসার বাসিন্দাদের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছেন এবং আমাদের টিমকে সহায়তা
করেছেন।
লেটিংস (ভাড়া প্রদান)
আমরা গড়ে ১৩ দিনের ভিতরে সম্পত্তি ভাড়া প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছি।
যারপর নাই প্রয়োজন এমন বাসস্থানগুল�ো খুব তাড়াতাড়ি ভাড়া দিতে এবং আমাদের
আয় বাড়াতে সমর্থ হয়েছি।
অগ্নি নিরাপত্তা এবং সর্বসাধারণের ব্যবহারের জায়গায় দূর্ঘটনা
(গ্রেণফেল ঘটনা পরিবর্তী ব্যবস্থা)
ফায়ার রিস্ক এসেসমেন্টের সব সুপারিশ অনুযায়ী আমরা অনবরত কাজ করে যাচ্ছি।
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে তাই আমরা ‘জির�ো টলারেন্স’ বা ক�োন�ো ধরনের ছাড়া না
দেয়ার নীতিমালা অনুসরণ করছি। উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ বিল্ডিংগুল�োর দিকে আমরা সবিশেষ
নজর দিচ্ছি। স্পিটালফিল্ড্স
 এর নীতিমালার ও কর্মক�ৌশলের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য
হল�ো আমাদের বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং আমাদের সম্পত্তি রক্ষা
করা। তাই আমরা বাসিন্দাদেরকে বিশেষভাবে পরামর্শ দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করি। যথাযথ
ক্ষেত্রে সাধারণ চলাচল এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও বাধামুক্ত রাখার জন্য আমরা
আইনানুগ ব্যবস্থা নিয়ে থাকি।

আমার টেন্যান্সি
আমরা আনন্দের সংগে জানাচ্ছি যে, আমরা নতু ন একটি অনলাইন কাস্টমার পোর্টাল
চালু করেছি। এর মাধ্যমে বাসিন্দারা তাদের নিজ নিজ রেন্ট একাউন্ট দেখতে পারেন,
অনলাইনে রেন্ট পরিশ�োধ করতে পারেন, মেরামত কাজের দরকারের কথা জানাতে
পারেন, এবং আমাদের কাছে অভিয�োগ বা প্রশংসা পাঠাতে পারেন। এস�োসিয়েশন এই
পোর্টালের সুফল আশা করে, কারণ এর মাধ্যমে আমাদের কর্মীরা বাসিন্দাদেরকে আরে
উচ্চ মানের সেবা দেয়ার দিকে মন�োনিবেশ করতে সমর্থ হয়ে থাকেন।
ম�ৌলিক দক্ষতা সূচক
২০১৭/২০১৮

২০১৬/২০১৭

লক্ষ্য

নিশ্চিত ভাড়া বকেয়া

৩.৯%

৫.২%

৫.০%

সহনীয় ভাড়া বকেয়া

১.৬%

২.২%

৬.০%

গৃহহীন ইউনিট বকেয়া

১.০%

১.৩%

৭.০%

লিজহ�োল্ডার সার্ভিস চার্জ বকেয়া

৫.৬%

৮.৯%

২৫.০%

৯.৩

১৫.৬

২১

সম্পত্তি ভয়েড কার্যকাল (দিন)

অর্থ প্রতিবেদন
আর্থিক দিক দিয়ে এ বছরটি ছিল আরেকটি সফল বছর। আর্থিক ক্ষেত্রে আমাদের
কার্যদক্ষতা খুব ভাল। এস�োসিয়েশনের সর্বম�োট১ মিলিয়ন ৬৩৫ হাজার পাউন্ড (২০১৭
সালে ১ মিলিয়ন ৮৭৫ হাজার পাউন্ড) উদ্ত্ত
বৃ রয়েছে। রেন্টাল আয় বৃদ্ধি ও পরিচালনা
খরচ কমার কারণে তা সম্ভব হয়েছে।
সার্বিক আয়ের সারাংশ
সার্বিক আয় ৩.১% বেড়ে ৭ মিলিয়ন ৮২৬ হাজার পাউন্ডে দাঁড়ায় (২০১৭ সালে তা
ছিল ৭ মিলিয়ন ৫৯১ হাজার পাউন্ড। সসিয়েল হাউজিং ইউনিটগুল�োর রেন্ট ১%
কমান�ো সত্ত্বেও ম�োট বৃদ্ধি ঘটে। সসিয়েল হাউজিংগুল�োর রেন্ট কমান�ো জনিত ঘাটতি
‘ল�ো কস্ট ওউনারশিপ এন্ড হ�োমলেস পার্সন্সেস ইউনিটগুল�োতে’ বার্ষিক মুদ্রাস্ফিতি
ভিত্তিক রেন্ট বৃদ্ধির মাধ্যমে এবং সেবার খরচ আদায়ের ক্ষেত্রে বাড়তি সার্ভিস চার্জ এর
মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছে।
ঁ
পরিচালনা খরচ £২০৬ হাজার পাউন্ড থেকে বেড়ে £৪, ৪৬৬ হাজার পাউন্ডে পৌছেছে
।
এর কারণ হল�ো হ�োমলেস পার্সন্সেস ইউনিটগুল�োতে এবং কিছু ব্যবস্থাপিত ইউনিটে
এককালীন মেরামত কাজ অর্থ ব্যয়ের কারণে তা হয়েছে কারণ মেরামত খরচ
বাসিন্দাদের কাছ থেকে আদায়য�োগ্য নয়। এই খাতে ব্যয় না হলে, পরিচালনা খরচ
অন্যান্য বছরের মতই হত�ো এবং উদ্বৃত্তের পরিমাণ বাড়তি £৩,৩৬০ হাজার পাউন্ড
থাকত�ো, যা আগের বছরের তু লনায় £২৮ হাজার পাউন্ড বেশি হত�ো।
আর্থিক অবস্থার সারাংশ
স্পিটালফিল্ড্স
 এইচ.এ আবাসিক ঘরবাড়ির বিভিন্ন জিনিষ প্রতিস্থাপন খাতে £৪৩৫
হাজার পাউন্ড ব্যয় করেছে।
অন্যান্য স্থায়ী সম্পত্তিগুল�ো প্রধানত বাণিজ্যিক সম্পত্তিগুল�োর (কমার্শিয়াল প্রোপার্টিজ)
এর সংগে সম্পর্ক যুক্ত এবং বৃদ্ধি শুধুমাত্র নতু ন করে নির্ধারণকৃ ত মূল্য বৃদ্ধিজনিত।
সফলতার সাথে এস�োসিয়েশন £১৩ মিলিয়ন পাউন্ড ঋণ পেতে সমর্থ হয়েছে এবং
ঋণের মূলধন বাবদ £১.০৯ মিলিয়ন পরিশ�োধ করেছে। ঋণের যাবতীয় শর্ত অনায়াশে
পূরণ করা হয়েছে এবং চলমান।

২০১৮

২০১৭

(পাউন্ড)

(পাউন্ড)

৭,৮২৫,৭৬৫

৭,৫৯১,৩০৭

পরিচালনা খরচ

(৪,৪৬৬,১১৮)

(৪,২৫৯,৯৮৬)

পরিচালনা উদ্বৃত্ত

৩,৩৫৯,৬৪৬

৩,৩৩১,৩২১

৪২.৯%

৪৩.৯%

৩৯,১৭২

২০০,২৪৪

পর�োশ�োধয�োগ্য নিট সুদ

(১,৭৬৪,২৩০)

(১,৬৫৬, ৪৪০)

বছরটিতে উদ্বৃত্তের ম�োট পরিমাণ

১,৬৩৪,৫৮৭

১,৮৭৫,১২৬

উদ্ত্ত
বৃ সার্বিক আয়ের কতভাগ (%)

২০.৯%

২৪.৭%

আর্থিক অবস্থার সারাংশ

২০১৮

২০১৭

(পাউন্ড)

(পাউন্ড)

আবাসিক ঘরবাড়ি

১১৩.৪২১.০১৬

১১৩,০৬৬,৪৭৮

ডেপ্রেসিয়েশন (অবচয়)

(১১,৮৫০,১১৭)

(১০,৭৯৪, ৪৮৮)

১০১, ৫৭০,৮৯৯

১০২,২৭১,৯৯০

৫,২৭৬.৩৫৪

৪,১৫৫,৬৬৮

(৫৬,৪৯১,২৬৫

(৫৬,৯৭১,৫৫১)

(৩৫,৬৭৯,৯৪৪)

(৩৬,৭৭৯,২১৫)

৪,৬৭২,৯৭২

৩,৮৩৩,২১১

৫৮২,০০৬

৬৮৪,৮৭৬

নিট সম্পত্তি

১৯,৯৩০,৯৭৭

১৭,১৫৮,৯৭৯

রিজার্ভ

১৯,৯৩০,৯৭৭

১৭,১৫৮,৯৭৯

সার্বিক আয়ের সারাংশ
আয়

পরিচালনা উদ্ত্ত
বৃ আয়ের শতকরা কতভাগ (%)
বাসস্থান বিক্রি থেকে লাভ

আবাসিক ঘরবাড়ি নিট মূল্য
অন্যান্য স্থায়ী সম্পত্তি
ঋণদাতা
ঋণ
নগদ
অন্যান্য

অর্থ প্রতিবেদন
নগদ অর্থপ্রবাহের বিবরণ

২০১৮ (£)

২০১৭ (£)

পরিচালনা কাজ থেকে প্রাপ্ত নিট নগদ

৪,১৬৭.০২১

৩,৫৫৮,৫৮২

ঘরবাড়িতে বিনিয়োগ

(৪৭৩,৪২০)

(১,৮২৭,৪০১)

১২৯,২৯২

৩৮৮,৫১১

(১৪,০৭২,৩২৭)

(৭২৪,৭২১)

নিট পরিশ�োধিত সুদ

(১,৭২৬,২২৫)

(১,৬১৪,৫১৯)

গৃহীত ঋণের পরিমাণ

১৩,০০০,০০০

-

প্রাপ্ত গ্রান্ট বা অনুদান

-

১,০২৩,৩৪৮

(১৪৮,৬২৩)

-

ইস্যুকৃত ও পরিশ�োধিত শেয়ার

-

৩৯

বাতিলকৃ ত শেয়ার ক্যাপিটাল

(২)

-

৮৩৯,৭৬১

৮০৩, ৮৩৯

বছরের শুরুতে নগদ

৩,৮৩৩,২১১

৩,০২৯.৩৭২

বছরের শেষে নগদ

৪,৬৭২,৯২৭

৩,৮৩৩,২১১

ঘরবাড়ি বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ
ঋণ পরিশ�োধ

আর.সি.জি.এফ পরিশ�োধ

নগদের পরিমাণে নিট পরিবর্তন

সংশ্লিষ্ট বছরে নিট নগদ উদ্বৃত্তের পরিমাণ £৮৪০ হাজার পাউন্ড।
উদ্ত্ত
বৃ আয়, দীর্ঘকালীন সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণ এবং সরকারী সসিয়েল হাউজিং গ্রান্ট্স
অনুদান অথবা রিসাইকেল্ড ক্যাপিটাল গ্রান্ট্স অনুদান থেকে প্রাপ্ত অর্থের সংকু লান
হয়েছে। আমাদের কমার্শিয়াল প্রোপার্টিগুল�ো থেকে প্রাপ্ত আয়ও অর্থের সংকু লানে
অবদান রেখেছে।

বড় এবং পরিকল্পিত
রক্ষণাবেক্ষণ কাজ
আগমী ৫ বছর স্পিটালফিল্ড্স এইচ.এ এসেট সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ক�ৌশল
পরিকল্পনার জন্য বড় কাজ ও মেরামত কর্মূচীর কাজ হাতে নিয়েছে। এই উদ্দেশ্যে
ঘরবাড়ির অবস্থা জরিপের কাজ শুরু করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রায় ১১৯টি ঘরবাড়ি
জরিপ সম্পন্ন করা হয়েছে। আগামী ৩ বছর বাকী ঘরবাড়িগুল�োর অবস্থা জরিপ করা
হবে। এর মাধ্যমে স্পিটালফিল্ড্স এইচ.এ বড় ও পরিকল্পিত রক্ষণাবেক্ষণ কাজের
একটি ৫ বছর ব্যাপী চলমান পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে।
দৈনন্দিন চাহিদা মেরামত
মেইনটেন্যান্স টিম তাদের দায়-দায়িত্ব দক্ষতা ও কার্যকারীতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।
ভাড়াটে টেন্যান্টরা তাদের কাজে বেশ সন্তুষ্ট হয়েছেন। দুইজন কন্ট্রাক্টর বা ঠিকাদার
ক�োম্পানী দৈনন্দিন অনুর�োধ মেরামত কাজের দায়িত্বে রয়েছে। তাদের কাজকর্ম নিয়মিত
নিরীক্ষণ করা হয়, দক্ষতা ও মানদন্ড যথাযথ নিশ্চিত করা হয়। পরিশ�োধিত অর্থ
অনুযায়ী যথাযথ কাজ করা হয়েছে কি না এবং টেন্যান্টরা সন্তুষ্ট আছেন কি না তা
নিশ্চিত করার জন্য কাজ সমাপ্তির পর মেইনটেন্যান্স টিম নিয়মিত ভাবে কাজ পরির্দ শন
করেন ।
ভাড়াটে বাসিন্দারা বর্তমানে একটি অনলাইন রিপেয়ার রিপ�োর্টিং সিস্টেম ব্যবহার
করছেন। অনলাইনে মেরামত দরকারের কথা জানান�োর আর�ো পদ্ধতি ব্যবহারের জন্য
আমরা বাসিন্দাদেরকে উৎসাহ দিয়ে যেতে থাকব�ো।
ম�ৌলিক দক্ষতার সূচক
২০১৭ / ২০১৮

২০১৬ / ২০১৭

লক্ষ্য

ইমার্জন্সি রিপেয়ার (জরুরী মেরামত)

১০০.০%

১০০.০%

১০০.০%

আর্জে ন্ট রিপেয়ার (কম জরুরী মেরামত)

৯৯.৩%

৯৯.৭%

৯৭.০%

রুটিন রিপেয়ার (নিয়ম মাফিক মেরামত)

৯৫.৯%

৯৯.৮%

৯৫.০%

১০০.০%

৯৮.৩%

৯৫.০%

প্রথম বারেই মেরামত

৯৭.০%

৯৬.০%

৭৫.০%

গত মেরামতের উপর সন্তুষ্টি

৯৭.০%

৯৫.০%

৯৫.০%

এপয়েন্টমেন্ট রাখা হয়েছিল

এক নজরে স্পিটালফিল্ড্স হাউজিং
এস�োসিয়েশনের ইতিহাস
এ বছর স্পিটালফিল্ড্স
 হাউজিং এস�োসিয়েশন (এইচ.এ) ৪০ বছরে পদার্পন করবে।
এস�োসিয়েশনটি প্রতিষ্ঠাকালীন সময়টি কমিউনিটিতে ভীষণ উত্তেজনা বিরাজ করছিল
এবং ১৯৭০ দশকের শেষের দিকে হাউজিং সমস্যা ছিল প্রকট। সে সময়টি ছিল
ব্রিটেনের বাংলাদেশী কমিউনিটির জন্য তাৎপর্যপর্ণ
ূ একটি সময়, যাদের অনেকে
টাওয়ার হ্যামলেট্সে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেছিলেন, এবং যেখানে স্বাভাবিক দারিদ্রতা
বিরাজ করছিল এবং স্থানীয় অনেক ল�োকজনের বাসস্থান অধিকার ছিল না।
তৎকালীন স্পিটালফিল্ড্স হাউজিং ক�ো-অপারেটিভ লিমিটেড (১৯৭৯) ছিল
ব্রিটেনের সর্বপ্রথম বাংলাদেশী কমিউনিটি পরিচালিত হাউজিং প্রকল্প, যা ব্রিটেনের
বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্র ব্রিকলেইনের সন্নিকটে গঠন করা হয়েছিল। নতু ন
সংগঠনের সেক্রেটারি হিসাবে আমি আহমেদ ফখরুদ্দিনের পাশাপাশি অক্লান্ত পরিশ্রমের
সাথে কাজ করেছি। আহমেদ ফখরুদ্দিন ছিলেন হাউজিং অধিকার আন্দোলনের
একজন অক্লান্ত পরিশ্রমী নেতা। তিনি প্রথম চেয়ার হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি
একটি সক্রিয় বাসিন্দা গ্রুপের নেতৃ ত্ব দিয়েছিলেন, যে গ্রুপে প্রিন্সলেট স্ট্রিট, স্পেলম্যান
স্ট্রিট এবং হ্যানবারি স্ট্রিটের বাসিন্দারা য�োগ দিয়েছিলেন। তাঁদের সহয�োগিতা এবং ত্যাগ
ও অবদানের কারণে স্পিটালফিল্ড্স হাউজিং এস�োসিয়েশন আজকের এই অবস্থানে
এসে দাঁড়িয়েছে।
তখন আমরা ক্রমবর্ধমান কমিউনিটির জটিল হাউজিং সমস্যা সমাধানের জন্য উন্নত
মানের ঘরবাড়ি ও কমিউনিটি অবকাঠাম�োর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলাম। আজও
স্পিটালফিল্ড্স
 হাউজিং এস�োসিয়েশন ইস্পিত বিশেষ সেবা দিয়ে যাচ্ছে।
আমরা জানি ক্রমবর্ধমান এই সিটিতে কমিউনিটির জন্য সামনে চ্যালেঞ্জ বর্তমান। এতে
ক�োন�ো সন্দেহ নেই। কিন্তু জন্মলগ্নে যাদের নেতৃ ত্ব ও সংগ্রামের কারণে এই এস�োসিয়েশন
ও স্পিটালফিল্ড্স
 এলাকা আজকের এই রূপ ধারণ করেছে, পূর্বসূরী বাংলা টাউন
স্থপতির স্বপ্ন ও মূল্যব�োধ ভু লে যাওয়া আমাদের উচিত নয়।
পরিশ্রমী পরিবারগুল�োকে ঘরবাড়ি প্রদানের ক্ষেত্রে এই কমিউনিটির অগ্রণী ভূ মিকা
মূল্যায়ন করার জন্য আমরা আগামী বছরে বিভিন্ন ধরনের ঐতিহাসিক আচার অনুষ্ঠান
ও উৎসবের আয়োজন করব�ো।

ম�োহাম্মদ ওসমান গণি এম.এ
সহ প্রতিষ্ঠাতা, প্রাক্তন সেক্রেটারি এবং চেয়ার

