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বড় ও ্তেকতপিি েক্ষণাববক্ষণ কাি

এক নিবে তপিটালতিল্ড্ ি হাউতিং এবিাতিবয়শবনে ইতিহাি

সূচীপত্র





এ বছর  আমরা ‘কমমউমিটি হাউমিং এর ৪০ বছর’-এ পা রাখতে যামছি। 
মপিটালমিল্ড্ স হাউমিং এতসামসত়েশি (এইচ.এ) ১৯৭৯ সাতল প্রমেষ্ঠিে হ়ে। স্ািী়ে 
কমমউমিটি স্ািী়ে কমমউমিটির প্রত়োিি পরূণের িি্যই এটি প্রমেষ্া কতরমছতলি। 
আি এই প্রমেষ্ািটি লন্ডতির পাঁচটি বড় সিল সংখ্যালঘু হাউমিং 
এতসামসত়েশিগুতলার অি্যেম।  ব্যবস্াপিা মবভাণের কত�ার পমরশ্রম এবং সুতযাে্য 
নিেৃতবের কারণে এটি সম্ভব হত়েতছ। এটি এমি এক সমত়ে হত়েতছ যখি অধিগ্রহে ও 
একত্ীকরে হতছি উন্ন়েতির পন্া । মকন্তু মপিটালমিল্ড্ স এইচ.এ োর মিিস্ব পমরমচমে 
বিা়ে নরণখ বামসন্াতেরতক ও আতশপাতশর কমউমিটিগুতলাক ব্যমেক্রমী নসবা মেত়ে 
আসতছ। বামসন্াতেতরক আমরা একটি কমমউমিটি নসন্ার খালার প্রমেশ্রমে 
মেত়েমছলাম। আমরা আমাতের ও়োো রক্া কতরমছ। আমরা প্রথমবাতরর মতো একটি 
কমমউমিটি নসন্ার খুলতে সমথ্থ হত়েমছ। এ নসন্ার থেতক বামসন্াতেরতক সরাসমর 
কমমউমিটি নসবা প্রোি করা হতব। বৃহত্তর কমমউমিটির মঙ্গতলর স্বাণথ্থ আমরা আতরা অথ্থ 
মবমিত়োে করতে ও়োোবদ্ধ রত়েমছ।

গ্গ্রিতিল টাও়োর মবপয্য়ে ও েূঘ্যটিা়ে যারা প্রভামবে হত়েতছি, োতেরতক 
মপিটালমিল্ড্ স হাউমিং এতসামসত়েশি েভীর সমতবেিা িািাতছি। আমরা আমাতের 
বামসন্াতেরতক মিমচিে করতে চাই নয, আমাতের প্রমেটি স্াপিা বা আবামসক মবমল্ং 
যাতে অধনি মিরাপত্তা, মবমল্ং মিরাপত্তা এবং অি্যাি্য মিরাপত্তা সংক্রান্ত যাবেী়ে 
শে্যাবলী পরূে কতর, ো মিমচিে করার িি্য আমরা অে্যন্ত সতচষ্ট রত়েমছ। আমাতের 
প্রমেটি স্াপিার িি্য আমাতের রত়েতছ ব্যাপক আগুতির ঝুককঁ মিে্থ়ে (িা়োর মরস্ক 
এতসসতমন্) পদ্ধমে এবং যন্ত্রপামে কায্যকরী অবস্া়ে রাখার ব্যাপক ব্যবস্া বে্যমাি।

আধথ্থক মেক মেত়ে এতসামসত়েশি শক্ত অবস্াতি রত়েতছ। মপিটালমিল্ডস এইচ.এ এর 
অথ্থসম্পতের উদ্তৃত্তর পমরমাে নমাট £১,৬৩৫ হািার পাউন্ড বা ১ মমমল়েি ৬৩৫ 
হািার পাউন্ড (২০১৭ সাতল ো মছল £১,৮৭৫ হািার পাউন্ড বা ১ মমমল়েি ৮৭৫ 
হািার পাউন্ড)। ভাড়া বাবে আ়ে বৃমদ্ধ, সম্পমত্ত মবক্র়ে এবং ব্যবস্াপিা খরচ কমার 
কারণে ো সম্ভব হত়েতছ। আমাতের সম্পমত্ত ব্যবস্াপিার নক্ত্রে আমরা নয কলা-নকৌশল 
অবলম্বি কতরমছ োর সুিল আমরা পেত়েমছ। আমাতের কায্যেক্ো নবতড়তছ। আমাতের 
ঘুে্থমাি ও িেুি কম্যসূচীগুতলা আমাতের স্াপিাগুতলাতক উন্নে মাতি রাখতে আমাতেরতক 
সমথ্থ কতরতছ। আমরা আমাতের ঘরবামড়গুতলা িবা়েি ও নমরামে প্রকতপে অথ্থা়েি 
অব্যাহে নরণখমছ। 

আমরা সু্কটিমি প্যাতিতলর সকল সেস্যতের কাতছ কৃেজ্ঞ। নরমসতেন্ড্ স 
এতসামসত়েশিগুতলা এবং এতটেইট ইন্সণপক্টরেে এতসামসত়েশিতক িবাবমেমহ করার কাি 
চামলত়ে যাতছিি। োঁরা আমাতের বামসন্াতের িি্য গুরুবেপেূ্থ োম়েবে পালি কতর 
যাতছিি। আমাতের সকল বামসন্া, নবাে্য  নমম্বার, কম্যচারী, সহতযােী প্রমেষ্াি, এবং 
কন্টাক্টরেে েে বছর মূল্যবাি অবোি নরণখতছি এবং সব সম়ে সাহায্য কতরতছি। 
োঁতের সবাইতক অতিক িি্যবাে।  

করপপোরেট বিিৃবি  



আমাতের প্রামেষ্ামিক ও ব্যবসা পমরকপেিার নকন্দ্রমবন্তুে রত়েতছ অথ্থা়েতির উপযুক্ত 
মূল্য মিমচিেকরে। আমাতের নয মেিটি নকৌশলেে প্রািাি্য বে্যমাতি চলমাি রত়েতছ 
নসগুতলা হতলা আমাতের মূল নসবা ব্যবস্াগুতলা উন্নে করা, আমাতের বামসন্াতেরতক 
আতরা নবশী সন্তুষ্ট করা এবং আমাতের স্ািী়ে কমমউমিটিগুতলার িি্য আতরা ঘরবামড় 
মিম্যাে করা।  এগুতলার অি্য তির িি্য আমাতের আধথ্থক অবস্াি শক্ত রত়েতছ।

অথ্থা়েতির উপযুক্ত মূল্য মিমচিে করা ও বে্যমাি রত়েতছ:

• ঘরবামড় ব্যবস্াপিার নক্ত্রে আমাতের প্রে়েিকৃে নকৌশল অিসুরে কতর, নয 
নকৌশতলর মূল লক্্য হতলা আমাতের সম্পমত্তগুতলার কায্যেক্ো উন্নে করা;

• উন্নে মািসম্পন্ন, েক্ ও কায্যকরী নসবা বামসন্াতের িি্য মিমচিেকরে ও

• আমাতের শক্ত আধথ্থক অবস্া কাতি লাধেত়ে ঋণের পোট্য িমলওতে আংমশক 
অথ্থা়েি করা।

আমরা ব্য়ে শক্তভাতব মি়েন্ত্রণে নরণখমছ। এর প্রমাে হতলা, েে মেি বছর িতর আমাতের 
খরতচর পমরমাে কতম আসতছ। আমরা অিলাইি সারভঁসগুতলার প্রমে গুরুবে প্রোি 
করমছ এবং সারভঁসগুতলাতক িেুি আমঙ্গতক সামিত়ে মিমছি। এর িতল আশা করমছ, 
আমাতের খরচ কম থাকতব এবং একই সাণথ নসবার মাি বাড়তব। আমরা সািতল্যর সাণথ 
আমাতের সম্খুভাণের কাটেমার সারভঁস ব্যবস্া িেুি কতর সামিত়েমছ। এর িতল 
প্রমেবছর আমরা £২৬ হািার পাইন্ড সাশ্র়ে করতে সক্ম হত়েমছ।

মপিটালমিল্ড্ স এর িি্য ৩১শে মাতচ্য  শেষ হও়ো বছরটি মছল আধথ্থক মেত়ে আতরকটি 
সিল বছর। বছর শেতষ আমাতের উদ্তৃত্তর পমরমাে মছল £৩.৪ মমমল়েি বা মেি 
মমমল়েি ৪ শ’ হািার পাউন্ড (৪২.৯% ভাে ওপাতরটিং মারিঁি) এবং সুে ও সম্পমত্ত 
মবক্র়ে বাতে সব্যসাকুতল্য উদ্তৃবের পমরমাে মছল £১.৬ মমমল়েি বা ১ মমমল়েি ৬ শ’ 
হািার পাউন্ড (২০.৯%)। আমরা মতি কমর নয, অণথ্থর উপযুক্ত মূল্য লাতভর মেতক 
আমারা মতিাতযাে প্রোতির মবষ়েটির প্রমাে একক বা ইউমিটপ্রমে উদ্তৃ্ত বৃমদ্ধ ও 
আমাতের বামসন্াতেরতক নে়ো উচ্চ মাতির নসবা থেতকই পাও়ো যা়ে। 

শক্ত আধথ্থক ব্যবস্াপিা ও মি়েন্ত্রে. ঝঁুমক ব্যবস্াপিার নক্ত্রে োৎক্ধেক সমক্র়ে 
পেতক্প গ্রহে এবং সব্যো অণথ্থর উপযুক্ত মবমিম়ে মূল্য পাও়োর মেতক মতিামিতবশ, 
ইে্যামে কারণে এই উদ্তৃ্ত সম্ভব হত়েতছ। 

অরপায়বনে উ্যুক্ত মূল্য





নরমসতেন্ এিণেিতমন্ (বামসন্াতের শরীক) করার নক্ত্রে মপিটালমিল্ড্ স এইচ.এ েে 
বছর সািল্য অি্য ি কতরতছ। আমরা বামসন্ারতক সব সম়ে সুতযাে মেত়েমছ আমাতের 
নসবা সম্পতক্য  প্রশ্ন করার, পমরবে্যি আিার ও ো উন্নে করার। একই সাণথ আমরা 
সুতযাে মেত়েমছ আমাতের মসদ্ধান্তগ্রহে প্রমক্র়ো়ে শরীক হও়োর।

আমাতের বামসন্াতের কমমউমিটি কায্যক্রতমর সুমবিাণথ্থ িুলাই ২০১৭ োমরণখ, ভ্যাতলন্স 
নরাতে, আমরা আমাতের সব্যপ্রথম কমমউমিটি নসন্াতরর কাি সম্পন্ন কতরমছ। োরপর 
আমাতের বামসন্াতের অিতুরাি ও চামহো অিযুা়েী নসন্াতর ব্যাপক মক্র়োকতম্যর ব্যবস্া 
ও সাি সরঞ্াম বাবে আমরা £২৪ চমবিশ হািার পাউন্ড খরচ কতরমছ।

উচ্চ মািসম্পন্ন নসবা নে়োর লতক্্য মপিটালমিল্ড্ স এইচ.এ নবশ কত়েকটি নকৌশলেে 
পাট্য িারমশপ ে�ি কতরতছ। এগুতলা ছাড়া সাশ্র়েী খরতচ উচ্চ মাতির নসবা নে়ো সম্ভব 
হতো িা। আমরা এ.ধপ.মে.এ এর সংণে পাট্য িারমশণপর মভমত্ততে কাি কতরমছ। এটি 
মেতিতবাল্ নলাক, োতের পমরবার ও নক়োরারতের নসবা প্রোিকারী একটি মবখ্যাে 
প্রমেষ্াি। আমরা ভ্যাতলন্স কমমউমিটি নপিাট্য স এতসামস়েতশির সংণে পাট্য িারমশপ 
কতরতছ। এই এতসামসত়েশি আমাতের নসন্াতর সাপ্ামহক মভমত্ততে ই়ে়ূথ ক্াব পমরচালিা 
কতর। নলাক্যাল অণথামরটি ই়ে়ূথ সারভঁস (যুব সম্প্রোত়ের িি্য নসবা) নযখাতি কমমত়ে 
মিত়েতছ নসখাতি আমাতের নসন্ার থেতক এই নসবাটি প্রোি করা হতছি। আমাতের 
নসন্াতর টাও়োর হ্ামতলট্ স এর নয নকাতিা এলাকার ৬ -২৫ বছর বা েতোর্্য ব়েসীতের 
িি্য খলািূলার ব্যবস্া রত়েতছ। োছাড়া আমরা আউটও়োে্য  িাতমর একটি োেব্য 
প্রমেষ্াতির সংণে মমতলও কাি কতরমছ। এটি একটি মবতশষজ্ঞ প্রমেষ্াি। এটির 
সহতযাধেো়ে আমরা যুব সম্প্রো়ে, বৃদ্ধ নলাকিি, মািমসক সমস্যার নলাকতের ও বুমদ্ধ 
প্রমেবমধিতের অতিক িরতির মবতশষ মবতশষ নসবা প্রোি কতরমছ। আমরা আশা কমর 
আমাতের কমমউমিটি নসন্াতরর ভাল কায্য্যক্রম উন্নে হতে থাকতব এবং বৃহত্তর 
কমমউমিটির িি্য অমে প্রত়োিিী়ে নসবা মেত়ে নযতে থাকতব।

“আমোরেে িোবসন্োরেে কবমউবিটি কোর্যক্ররমে সুবিধোর্ প 
ভ্োরেন্স রেোরে আমেো আমোরেে সি্যপ্র্ম কবমউবিটি 
রসন্োরেে কোজ শেষ করেবি।”

আমাতের রত়েতছ সু্কটিমি প্যাতিল, এতটেইট ইন্সণপক্টর মস্কম এবং নরমসতেন্ড্ স 
এতসামসত়েশি। মিিতের কাতি োরা সিলোর পমরচ়ে রাখতছি। আমাতের দেমিক 
নসবাগুতলা উন্নে করতে ও বামসন্াতেরতক আমাতের কাতি শরীক করতেএই োরা 
এতসামসত়েশিতক দেিমন্ি মভমত্ততে সহা়েো কতরি ।

এবিাতিবয়শবনে কাবি 
বাতিন্াবদে শেীক কো



২০১৭-১৮ িাবল আমাবদে কতমউতনটি প্রগ্াবম 
(কতমউতনটি কম্মিূচীবি) আমাবদে ব্যয়কৃি 
অররপে ্তেমাণ তিল তনম্নরূ্:

নরমসতেন্ড্ স ইতভন্ 
(বামসন্াতের আচার 

অিষু্াি)  

৫,২৬৫ ্াউন্ড

নপিাট্য স এন্ড ই়ে়ূথ 
এক্টিমভটিি (খলািূলা ও 

যুব সম্প্রোত়ের িি্য 
মক্র়োকম্য)   

৩,০০০ ্াউন্ড

বামসন্াতের শরীককরে ও 
অিেুাি     

২,৮২৪ ্াউন্ড

নহলথ এন্ড ওত়েলমবম়েং 
(স্বাস্্য ও ভাল থাকা) 

১,২০০ ্াউন্ড

কমমউমিটি ি্যামসমলটিি 
(কমমউমিটি সুমবিা)   

২৩,৭৫৪ ্াউন্ড

কমমউমিটি খাতে ব্য়েকৃে 
অণথ্থর নমাট পমরমাে  

৩৬,০৪৩ ্াউন্ড



হাউতিং িার্ষিি

মমৌতলক কায্মদক্ষিা

আমাতের মূল নসবাগুতলা প্রোতির নক্ত্রে মপিটালমিল্ড্ স হাউমিং এতসামসত়েশি 
টাও়োর হ্ামতলট্ স বারা়ে অি্যাি্য সংখ্যালঘু হাউমিং এতসামসত়েশিগুতলার েুলিা়ে 
অে্যন্ত ভাল কতরতছ। এ বছর হাউমিং ম্যাতিিতমতন্র নক্ত্রে আমরা আমাতের অেীে 
সািল্যতক পূঁমি কতর এধেত়ে যামছি। নরন্ ও সারভঁস চাি্য  সংগ্রতহর এবং খামল 
বাসস্ািগুতলা ব্যবস্াপিার  বে্যমাি ব্যবস্াগুতলাতক আমরা উচ্চ মাতি নরণখমছ। এসব 
নক্ত্রে আমরা নসবাগ্রাহকতের মবরাট সন্তুষ্টি অি্য ি করতে সমথ্থ হত়েমছ। আমাতের 
কায্যেক্োর সূচক থেতকই এর প্রমাে মমতল। এই সূচক থেতক নেখা যা়ে নয, আমরা 
আমাতের লক্্যসমূহ অি্য ি ও অমেক্রম কতরমছ। সাশ্র়েী খরতচ উচ্চ মািসমম্পন্ন নসবা 
মেত়ে নযতে আমরা ও়োোবদ্ধ রত়েমছ।

ববকয়া মেন্ট কমাবনাে মক্ষত্রে িািল্য

মপিটালমিল্ড্ স এইচ.এ বতক়ো নরন্ ৩.৯% কমাতে সমথ্থ হত়েতছ। একিি ইিকাম 
মরকভামর অমিসার মিত়োে এবং হাউমিং ম্যাতিিতমন্ মবভাণের কমমীতের ো়ে-োম়েবে 
পিুরবঁি্যস্ত করার িতল এ অি্য ি সম্ভব হত়েতছ। নকাতিা নটি্যান্তক বাসস্াি থেতক নবর 
কতর নে়োর প্রত়োিি নেখা নে়েমি। মলিতহাল্াতের সারভঁস চাি্য  সহ, নরন্ সংগ্রতহর 
পমরমাে খুব ভাল অবস্া়ে আতছ। টাও়োর হ্ামতলট্ নস ইউমিভাতস্যল নক্রমেট পতুরােতম 
চালু হও়োর পরও আমাতের নরন্ সংগ্রতহর পমরমাে খুব ভাল। নটি্যামন্স বহাল রাখা ও 
বামসন্াতের সংণে সুন্র সম্পক্য  বিা়ে রাখার িি্য আমাতের নটি্যামন্স সাণপাট্য  
অমিসার বামসন্াতের সংণে ঘমিষ্ভাতব কাি করতছি এবং আমাতের টিমতক সহা়েো 
কতরতছি। 

মলটিংি (্াড়া প্রদান)

আমরা েতড় ১৩ মেতির মভেতর সম্পমত্ত ভাড়া প্রোতির লক্্যমাত্া অি্য ি কতরমছ। 
যারপর িাই প্রত়োিি এমি বাসস্ািগুতলা খুব োড়াোমড় ভাড়া মেতে এবং আমাতের 
আ়ে বাড়াতে সমথ্থ হত়েমছ।

অগ্নি তনো্ত্া এবং িব্মিাধােরণে ব্যবহাবেে িায়গায় দূর্মটনা 
(গ্গ্ণবিল রটনা ্তেবিতী ব্যবস্া)

িা়োর মরস্ক এতসসতমতন্র সব সুপামরশ অিযুা়েী আমরা অিবরে কাি কতর যামছি। 
পমরষ্ার পমরছিন্নোর নক্ত্রে োই আমরা ‘মিতরা টলাতরন্স’ বা নকাতিা িরতির ছাড়া িা 
নে়োর িীমেমালা অিসুরে করমছ। উচ্চ ঝঁুমকপেূ্থ মবমল্ংগুতলার মেতক আমরা সমবতশষ 
িির মেমছি। মপিটালমিল্ড্ স এর িীমেমালার ও কম্যতকৌশতলর অি্যেম প্রিাি লক্্য 
হতলা আমাতের বামসন্াতের স্বাস্্য ও মিরাপত্তা মিমচিে করা এবং আমাতের সম্পমত্ত রক্া 
করা। োই আমরা বামসন্াতেরতক মবতশষভাতব পরামশ্থ নে়োর আপ্রাে নচষ্টা কমর। যথাযথ 
নক্ত্রে সািারে চলাচল এলাকা পমরষ্ার পমরছিন্ন ও বািামুক্ত রাখার িি্য আমরা 
আইিািেু ব্যবস্া মিত়ে থামক। 



আমাে মটন্যাতসি   

আমরা আিতন্র সংণে িািামছি নয, আমরা িেুি একটি অিলাইি কাটেমার পোট্য াল 
চালু কতরমছ। এর মাি্যতম বামসন্ারা োতের মিি মিি নরন্ একাউন্ নেখতে পাতরি, 
অিলাইতি নরন্ পমরতশাি করতে পাতরি, নমরামে কাতির েরকাতরর কথা িািাতে 
পাতরি, এবং আমাতের কাতছ অমভতযাে বা প্রশংসা পা�াতে পাতরি। এতসামসত়েশি এই 
পোট্য াতলর সুিল আশা কতর, কারে এর মাি্যতম আমাতের কমমীরা বামসন্াতেরতক আতর 
উচ্চ মাতির নসবা নে়োর মেতক মতিামিতবশ করতে সমথ্থ হত়ে থাতকি। 

মমৌতলক দক্ষিা িূচক

২০১৭/২০১৮ ২০১৬/২০১৭ লক্ষ্য

নিনচিত ভাডা বকেযা ৩.৯% ৫.২% ৫.০%

সহিীয ভাডা বকেযা ১.৬% ২.২% ৬.০%

গৃহহীি ইউনিট বকেযা ১.০% ১.৩% ৭.০%

নিজকহাল্ার সারভভিস চাজ্জ  বকেযা ৫.৬% ৮.৯% ২৫.০%

সম্পনতি ভকযড োর্জোি (নিি) ৯.৩ ১৫.৬ ২১



অরপ প্রতিববদন

আধথ্থক মেক মেত়ে এ বছরটি মছল আতরকটি সিল বছর। আধথ্থক নক্ত্রে আমাতের 
কায্যেক্ো খুব ভাল। এতসামসত়েশতির সব্যতমাট১ মমমল়েি ৬৩৫ হািার পাউন্ড (২০১৭ 
সাতল ১ মমমল়েি ৮৭৫ হািার পাউন্ড) উদ্তৃ্ত রত়েতছ। নরন্াল আ়ে বৃমদ্ধ ও পমরচালিা 
খরচ কমার কারণে ো সম্ভব হত়েতছ।

িারবষিক আবয়ে িাোংশ

সারবঁক আ়ে ৩.১% নবতড় ৭ মমমল়েি ৮২৬ হািার পাউতন্ড োঁড়া়ে (২০১৭ সাতল ো 
মছল ৭ মমমল়েি ৫৯১ হািার পাউন্ড। সমসত়েল হাউমিং ইউমিটগুতলার নরন্ ১% 
কমাতিা সত্বেও নমাট বৃমদ্ধ ঘতট। সমসত়েল হাউমিংগুতলার নরন্ কমাতিা িমিে ঘাটমে 
‘নলা কটে ওউিারমশপ এন্ড নহামতলস পাস্যতন্সস ইউমিটগুতলাতে’ বারষঁক মুদ্ামফিমে 
মভমত্তক নরন্ বৃমদ্ধর মাি্যতম এবং নসবার খরচ আোত়ের নক্ত্রে বাড়মে সারভঁস চাি্য  এর 
মাি্যতম পরূে করা হত়েতছ।

পমরচালিা খরচ £২০৬ হািার পাউন্ড থেতক নবতড়  £৪, ৪৬৬ হািার পাউতন্ড পেৌতঁছতছ। 
এর কারে হতলা নহামতলস পাস্যতন্সস ইউমিটগুতলাতে এবং মকছু ব্যবস্াধপে ইউমিতট 
এককালীি নমরামে কাি অথ্থ ব্যত়ের কারণে ো হত়েতছ কারে নমরামে খরচ 
বামসন্াতের কাছ থেতক আো়েতযাে্য ি়ে। এই খাতে ব্য়ে িা হতল, পমরচালিা খরচ 
অি্যাি্য বছতরর মেই হতো এবং উদ্তৃত্তর পমরমাে বাড়মে £৩,৩৬০ হািার পাউন্ড 
থাকতো, যা আণের বছতরর েুলিা়ে £২৮ হািার পাউন্ড নবমশ হতো।  

আগ্রপক অবস্াে িাোংশ

মপিটালমিল্ড্ স এইচ.এ আবামসক ঘরবামড়র মবমভন্ন মিমিষ প্রমেস্াপি খাতে £৪৩৫ 
হািার পাউন্ড ব্য়ে কতরতছ।

অি্যাি্য স্া়েী সম্পমত্তগুতলা প্রিািে বাধেমি্যক সম্পমত্তগুতলার (কমামশ্থ়োল গ্প্রাপাটি্যি) 
এর সংণে সম্পক্য যুক্ত এবং বৃমদ্ধ শুিুমাত্ িেুি কতর মিি্যারেকৃে মূল্য বৃমদ্ধিমিে।

সিলোর সাণথ এতসামসত়েশি £১৩ মমমল়েি পাউন্ড ঋে পেতে সমথ্থ হত়েতছ এবং 
ঋণের মূলিি বাবে £১.০৯ মমমল়েি পমরতশাি কতরতছ। ঋণের যাবেী়ে শে্য অিা়োতশ 
পরূে করা হত়েতছ এবং চলমাি।



িারবষিক আবয়ে িাোংশ

আ়ে

পমরচালিা খরচ

্তেচালনা উদ্তৃ্

পমরচালিা উদ্তৃ্ত আত়ের শেকরা কেভাে (%)

বাসস্াি মবমক্র থেতক লাভ

পতরাতশািতযাে্য মিট সুে

বিেটিবি উদ্বৃত্ে মমাট ্তেমাণ

উদ্তৃ্ত সারবঁক আত়ের কেভাে (%)
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আগ্রপক অবস্াে িাোংশ

আবামসক ঘরবামড়

নেণপ্রমসত়েশি (অবচ়ে)

আবাতিক রেবাতড় তনট মূল্য

অি্যাি্য স্া়েী সম্পমত্ত
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অরপ প্রতিববদন

সংমলিষ্ট বছতর মিট িেে উদ্তৃত্তর পমরমাে £৮৪০ হািার পাউন্ড।

উদ্তৃ্ত আ়ে, েীঘ্যকালীি সুমবিাপ্রাপ্ ঋে এবং সরকারী সমসত়েল হাউমিং গ্রান্ড্ স 
অিেুাি অথবা মরসাইতকল্ ক্যাধপটাল গ্রান্টস অিেুাি থেতক প্রাপ্ অণথ্থর সংকুলাি 
হত়েতছ। আমাতের কমামশ্থ়োল গ্প্রাপাটি্যগুতলা থেতক প্রাপ্ আ়েও অণথ্থর সংকুলাতি 
অবোি নরণখতছ।

নগদ অরপপ্রবাবহে তববেণ

পমরচালিা কাি থেতক প্রাপ্ মিট িেে

ঘরবামড়তে মবমিত়োে

ঘরবামড় মবমক্র থেতক প্রাপ্ অথ্থ

ঋে পমরতশাি

মিট পমরতশাধিে সুে

েৃহীে ঋণের পমরমাে

প্রাপ্ গ্রান্ বা অিেুাি

আর.মস.মি.এি পমরতশাি

ইসু্যকৃে ও পমরতশাধিে শে়োর

বামেলকৃে শে়োর ক্যাধপটাল

িেতের পমরমাণে মিট পমরবে্যি

বছতরর শুরুতে িেে

বিবেে শেব্ নগদ
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বড় এবং ্তেকতপিি 
েক্ষণাববক্ষণ কাি

আেমী ৫ বছর মপিটালমিল্ড্ স এইচ.এ এতসট সম্পমত্তর রক্োতবক্ে  নকৌশল 
পমরকপেিার িি্য বড় কাি ও নমরামে কমূ্যচীর কাি হাতে মিত়েতছ। এই উতদেতযে 
ঘরবামড়র অবস্া িমরণপর কাি শুরু করা হত়েতছ। ইমেমণি্যই প্রা়ে ১১৯টি ঘরবামড় 
িমরপ সম্পন্ন করা হত়েতছ। আোমী ৩ বছর বাকী ঘরবামড়গুতলার অবস্া িমরপ করা 
হতব। এর মাি্যতম মপিটালমিল্ড্ স এইচ.এ বড় ও পমরকমপেে রক্োতবক্ে কাতির 
একটি ৫ বছর ব্যাপী চলমাি পমরকপেিা বাস্তবা়েি করতব।

দদনতন্ন চাতহদা মমোমি

নমইিতটি্যান্স টিম োতের ো়ে-োম়েবে েক্ো ও কায্যকারীোর সাণথ সম্পন্ন কতরতছি। 
ভাড়াতট নটি্যান্রা োতের কাতি নবশ সন্তুষ্ট হত়েতছি। েুইিি কন্টাক্টর বা ঠিকাোর 
নকাম্পািী দেিমন্ি অিতুরাি নমরামে কাতির োম়েতবে রত়েতছ। োতের কািকম্য মি়েমমে 
মিরীক্ে করা হ়ে, েক্ো ও মািেন্ড যথাযথ মিমচিে করা হ়ে। পমরতশাধিে অথ্থ 
অিযুা়েী যথাযথ কাি করা হত়েতছ মক িা এবং নটি্যান্রা সন্তুষ্ট আতছি মক িা ো 
মিমচিে করার িি্য কাি সমাধপ্র পর নমইিতটি্যান্স টিম মি়েমমে ভাতব কাি পমরে্য শি 
কতরি ।

ভাড়াতট বামসন্ারা বে্যমাতি একটি অিলাইি মরণপ়োর মরণপাটি্যং মসতটেম ব্যবহার 
করতছি। অিলাইতি নমরামে েরকাতরর কথা িািাতিার আতরা পদ্ধমে ব্যবহাতরর িি্য 
আমরা বামসন্াতেরতক উৎসাহ মেত়ে নযতে থাকতবা।

মমৌতলক দক্ষিাে িূচক

২০১৭ / ২০১৮ ২০১৬ / ২০১৭ লক্ষ্য

ইমাজ্জ নসি নরপেযার (জরুরী মমরামত) ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০%

আকজ্জ ন্ট নরপেযার (েম জরুরী মমরামত) ৯৯.৩% ৯৯.৭% ৯৭.০%

রুটিি নরপেযার (নিযম মানিে মমরামত) ৯৫.৯% ৯৯.৮% ৯৫.০%

এেকযন্টকমন্ট রাখা হকযনিি ১০০.০% ৯৮.৩% ৯৫.০%

প্রথম বাকরই মমরামত ৯৭.০% ৯৬.০% ৭৫.০%

গত মমরামকতর উের সন্তুষ্টি ৯৭.০% ৯৫.০% ৯৫.০%



এ বছর মপিটালমিল্ড্ স হাউমিং এতসামসত়েশি (এইচ.এ) ৪০ বছতর পোপ্থি করতব। 
এতসামসত়েশিটি প্রমেষ্াকালীি সম়েটি কমমউমিটিতে ভীষে উতত্তিিা মবরাি করমছল 
এবং ১৯৭০ েশতকর শেতষর মেতক হাউমিং সমস্যা মছল প্রকট। নস সম়েটি মছল 
মরিতটতির বাংলাতেশী কমমউমিটির িি্য োৎপয্যপেূ্থ একটি সম়ে, যাতের অতিতক 
টাও়োর হ্ামতলট্ নস স্া়েী বসমে স্াপি কতরমছতলি, এবং নযখাতি স্বাভামবক োমরদ্ো 
মবরাি করমছল এবং স্ািী়ে অতিক নলাকিতির বাসস্াি অধিকার মছল িা। 

েৎকালীি মপিটালমিল্ডস হাউমিং নকা-অপাতরটিভ মলমমতটে (১৯৭৯) মছল 
মরিতটতির সব্যপ্রথম বাংলাতেশী কমমউমিটি পমরচামলে হাউমিং প্রকপে, যা মরিতটতির 
বাংলাতেশী কমমউমিটির প্রােতকন্দ্র মরিকতলইতির সমন্নকতট ে�ি করা হত়েমছল। িেুি 
সংে�তির নসতক্রটামর মহসাতব আমম আহতমে িখরুমদেতির পাশাপামশ অক্ান্ত পমরশ্রতমর 
সাণথ কাি কতরমছ। আহতমে িখরুমদেি মছতলি হাউমিং অধিকার আতন্ালতির 
একিি অক্ান্ত পমরশ্রমী নিো। মেমি প্রথম নচ়োর মহসাতব মিব্যামচে হত়েমছতলি। মেমি 
একটি সমক্র়ে বামসন্া গ্রুণপর নিেৃবে মেত়েমছতলি, নয গ্রুণপ ধপ্রন্সতলট স্ট্রিট, নপিলম্যাি 
স্ট্রিট এবং হ্ািবামর স্ট্রিতটর বামসন্ারা নযাে মেত়েমছতলি। োঁতের সহতযাধেো এবং ে্যাে 
ও অবোতির কারণে মপিটালমিল্ড্ স হাউমিং এতসামসত়েশি আিতকর এই অবস্াতি 
এতস োঁমড়ত়েতছ।

েখি আমরা ক্রমবি্যমাি কমমউমিটির িটিল হাউমিং সমস্যা সমািাতির িি্য উন্নে 
মাতির ঘরবামড় ও কমমউমিটি অবকা�াতমার প্রত়োিিী়েো অিভুব কতরমছলাম। আিও 
মপিটালমিল্ড্ স হাউমিং এতসামসত়েশি ইমপিে মবতশষ নসবা মেত়ে যাতছি।

আমরা িামি ক্রমবি্যমাি এই মসটিতে কমমউমিটির িি্য সামতি চ্যাতলঞ্ বে্যমাি। এতে 
নকাতিা সতন্হ নিই। মকন্তু িন্মলণনি যাতের নিেৃবে ও সংগ্রাতমর কারণে এই এতসামসত়েশি 
ও মপিটালমিল্ড্ স এলাকা আিতকর এই রূপ িারে কতরতছ, পবূ্যসূরী বাংলা টাউি 
স্পমের স্বপ্ন ও  মূল্যতবাি ভুতল যাও়ো আমাতের উমচে ি়ে।

পমরশ্রমী পমরবারগুতলাতক ঘরবামড় প্রোতির নক্ত্রে এই কমমউমিটির অগ্রেী ভূমমকা 
মূল্যা়েি করার িি্য আমরা আোমী বছতর মবমভন্ন িরতির ঐমেহামসক আচার অিষু্াি 
ও উৎসতবর আত়োিি করতবা। 

মমাহাম্মদ ওিমান গগ্ণ এম.এ

িহ প্রতিষ্ািা, প্রাক্তন মিবক্টাতে এবং মচয়াে 

এক নিবে তপিটালতিল্ড্ ি হাউতিং 
এবিাতিবয়শবনে ইতিহাি




