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A Messsage from  
Dame Meg Hiller MP 

I am so very sorry that I am unable to 
join you all for the celebration of Bangla 
Housing Association’s 30th anniversary and 
the 50th anniversary of the Independence 
of Bangladesh.

Bangla is more than just a housing provider 
and its success in securing funding to 
provide a Covid advice service is an 
example of this. This can-do attitude, 
rooted in the needs of the community that 
it serves, is what makes Bangla so special.

I first met Bashir when we worked for 
a different housing association. His 
neighbourhood office in Tower Hamlets had 
the feel of a community hub. He’s brought 
that to Bangla and has been a driving force 
in it going from strength to strength. One 
of the best things about Hackney is that 
we have the whole world in our borough. So 
many different communities, cultures, and 
cuisines, making Hackney and East London 
all the richer. 

It is fitting that this celebration takes place 
in Hackney where so many Bangladeshis 
have contributed so much to our 
community. Please pass on my best wishes 
to everyone attending. I look forward to 
seeing you again before too long.

Dame Meg Hillier 
MP



A Messsage from  
John Biggs, Executive  
Mayor of Tower Hamlets

I am delighted that Bangla Housing 
Association is celebrating their 30th 
anniversary as well as the 50th anniversary 
of Bangladesh’s independence.  
 
Since its establishment, the Association 
has provided good quality, affordable 
homes, and support services for those 
in need within the local Black, Asian and 
minority ethnic communities and the wider 
community too. 
 
During the pandemic we have seen  
the true community spirit of the East 
End shine through, with so many people 
and local organisations volunteering to  
help one another during difficult and 
unprecedented times.  
 
As an organisation, Bangla Housing 
Association made a huge difference,  
and they are delivering valuable support 
to our community.  The Association’s 
anniversary gives us an opportunity to mark 
their success and celebrate the difference 
they’ve made and continue to make.  

I’d like to thank all of those who have 
donated their time and dedication to  
make this possible. Congratulations to 
everyone involved.  

John Biggs
Executive Mayor of Tower Hamlets  



A Messsage from  
Philip Glanville
Mayor of Hackney

As Mayor of Hackney, I am honoured to 
be able to personally contribute a note 
of thanks to Bangla Housing Association 
and its invaluable contribution to Hackney 
and the wider East London community. 
It is a privilege to be part of the 30-year 
anniversary celebrations and to help 
document Bangla Housing Association’s 
tireless efforts to not only improve the lives 
of members of the Bangladeshi community 
but to Hackney’s community as a whole.  
With collaborative partnership working, 
astounding passion and commitment, 
Bangla Housing Association has risen 
above the challenges presented by this 
Government to deliver housing and support 
services to its residents.  As a testament 
to Bangla’s strength in its leadership and 
management, they mobilised and secured 
funding from the National Lottery to set 
up the Bangla Covid-19 Advice Project. 
This project worked tirelessly alongside its 
volunteers to deliver public health messages 
to over 40,000 Bangladeshi residents across 
Hackney and Tower Hamlets.  

In recognition of this, I was pleased to 
dedicate to Bangla Housing a Mayor’s 
Civic Award for their contributions to the 
pandemic response. As one of the most 
genuinely diverse boroughs in London, I am 
proud of our Bangladeshi community and 
their contributions made to life in the UK.  
I am also pleased to be able to share in 
the celebrations of Bangladesh’s 50 years 
of independence and look forward to 
supporting future events in this special year.

Best wishes,

Philip Glanville
Mayor of Hackney



A Messsage from  
Kate Henderson
Chief Executive, NHF

On behalf of all my colleagues at the National 
Housing Federation, I’d like to extend our 
warmest congratulations on the 30th 
anniversary of Bangla Housing Association 
as well as the 50th Anniversary of the 
Independence of Bangladesh. For three 
decades now you have provided homes and 
support to the Bangladeshi community in 
Hackney, Islington and Waltham Forest. I 
know you have changed countless lives for 
the better amongst the communities you 
serve. Your values – valuing your customers, 
being accountable to communities, 
demonstrating integrity, treating people with 
respect, respecting diversity – shine through 
in all you do.  

A recent example of your impact is the 
innovative and ambitious Covid 19 Advice 
Project that you have so tirelessly worked 
on since the start of the pandemic. Your 
work has undoubtedly saved lives amongst 
Bangladeshi communities who had not 
previously been offered virus prevention 
information in the right language or format. 
We greatly appreciate your openness to 
share the Covid19 Advice Project resources 
with housing associations across the 
country and value your collaborative spirit. 
On this significant anniversary, I also want 
to recognise Bangla Housing Association’s 
role as an active member of BME London 
Landlords. By working collaboratively with 
other BME housing associations you have 
achieved even more for BME communities 
across the capital and strengthened our 
sector’s relationship with the Greater London 
Authority. We value your membership of the 
NHF and look forward to many more years of 
working together. 

Kate Henderson – Chief Executive, NHF 



A Messsage from  
Ben Laryea, Chair BME  
London Landlords

Congratulations Bangla Housing 
Association on its 30-year celebration 
As Chair of BME London Landlords, I and 
my colleagues, 13 Chief Executives of 
partner London based BME HA’s I would 
like to congratulate Bangla Housing 
Association on its 30th anniversary, which 
coincides with the 50th anniversary of the 
independence of Bangladesh as a nation 
state. Bangla Housing Association like 
our other BME led registered social 
landlords, have a significant history and 
track record, in establishing itself as a 
robust community facing organisation 
seeking to help and support Bangladeshi’s 
and other diverse communities access 
quality affordable housing. 

Achieving the milestone of operating for 
30 years bolstering the BME led Housing 
Movement with homes in Hackney, Islington 
and Waltham Forest, and advocating for 
the Bangladeshi community, delivering 
and maintaining the highest standards 
in providing housing management and 
maintenance services to its tenants and 
residents is a significant achievement. 

The importance of the role that Bangla 
Housing Association has played over 30 
years cannot be understated. Although a 
small community facing social landlord, a 
look at their annual reports over the years 
show the dedicated community service 
they have consistently provide for the 
users that access their services. Bangla’s 
body of work demonstrates the need for 
organisations with diverse leadership 



that understand the culture, dynamics 
and experience of migrant communities. 
Community organisations serve to create 
social value and provide support to 
communities where the government, local 
authority and many others can’t.  

Bashir Uddin and his staff team at Bangla 
deserve all the plaudits they are getting 
currently, having worked tirelessly showing 
leadership over the past 18 months in the 
most difficult of circumstances, putting 
the needs of the Bangladeshi community 
first, during the COVID pandemic. Our 
collaborative group were extremely proud 
to have been in some way be part involved 
in working with Bangla Housing Association 
to support the development of the award-
winning Bangla COVID19 Advice Project.  

Bangla Housing Association have 
deservedly garnered national press 
attention for mobilising a Bangladeshi 
focused community response providing 
advice and support to keep the community 
safe after disproportional fatalities 
impacted Bangladeshis early in the COVID 
pandemic. This is indicative of the type 
community programmes Bangla Housing 
Association has delivered over and above 
the social housing they had provided since 
it was first established 30 years ago.  

As we head into a new era of social 
challenges coming out of a pandemic it 
feels reassuring to acknowledge Bangla 
Housing Association’s achievement of 
the milestone of 30 years longevity. Here’s 
to everyone involved at Bangla Housing 
Association, continuing to serve its 
community for many more years to come. 

Ben Laryea
Chair, BME London Landlords  



History 
of Bangladeshi  
immigrants  
in the UK

Immigrants from the Bengal in what 
was then India arrived in the UK as  
early as the 17th century, mostly as  
lascars or seamen working on the 
ships. After the second world war,  
the UK invited many people from  
Commonwealth countries to come  
to the UK to reinforce its depleted 
workforce. With ancestors who had 
come before them, that call was heeded 
by thousands of young Sylheti men 
whom emigrated to industrial cities 
in Lancashire, Yorkshire, the Midlands 
and in East London particularly around 
Spitalfields and Brick Lane. 

1)   Seamen outside Dunbar House,
West India Dock Road, 1920s

2)  Bengali children, Brick Lane, 1978



A further wave of immigration came  
following Independence War in 1971,  
when Bangladesh split away from Pakistan 
following a brutal civil war. Changes in the 
immigration laws in the UK began to allow 
only wives and children under sixteen years 
of age to join their husbands and fathers, 
who were already settled in the country.  
As a result, most new arrivals since 1971 
were family members of men who already 
lived in the United Kingdom.

In the late 1970s, the collapse of heavy 
industries led to mass-scale redundancy in 
the British Sylheti community. This led them 
to begin opening their own restaurants  
andtakeaways throughout the country. 
Curry houses known as Indian restaurants, 
which were mainly owned and run by 
Bangladeshis spread to every corner of the 
country. Brick Lane and the surrounding 
areas became famous for curry houses. 



3)  Protest march by Bangladeshis to Downing Street
with murdered Altab Ali's caffin, 1978

4)  A demonstration against the National Front members
In Brick Lane, during June 1978

5)  Entrance to Altab Ali Park
6)  Altab Ali murdered by racist youths in 1978
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Racial Violence in 1970s 
In the 1970s, there was a large rise in the 
number of racial attacks on Bangladeshis. 
“White power” gangs of skinheads   
began to roam the Brick Lane area,  
where they vandalised property and spat  
at Bangladeshi children. In response, these 
children were allowed out of school early, 
with their mothers walking to work in groups 
to shield them from potential violence. 
Parents began to start imposing curfews on 
their kids for their own safety. Council flats 
were fitted with fire-proof letterboxes to 
protect Bangladeshi tenants from racially 
motivated arson.

Altab Ali 
On 4 May 1978, Altab Ali, a 25-year-old 
was murdered in a racist attack, as he 
walked home from work. The murder took 
place near the corner of Adler Street and 
Whitechapel Road by St Mary's Churchyard. 
The killers were three teenage boys, and 
they left a message on a nearby wall which 
said, "We’re back". This then led to over 
7,000 Bangladeshis including others to take 
part in a demonstration against racist  
violence and marched behind Altab Ali's 
coffin to Number 10 Downing Street. This 
was a turning point for the Bangladeshi 
community, particularly the youths who 
began to fight back creating committees 
and groups such as the Bangladeshi Youth 
Movement.  The name Altab Ali became 
symbolic with a movement of resistance 
against racist attacks and remains linked 
with this struggle for human rights. The Park 
where he was killed was named after him 
in 1998 and has become a destination for 
demonstrations against all forms of  
injustice and discrimination

6



Bangladesh’s 50th  
Independents Anniversary 
On the 26 March 2021 the Bangladeshi 
community celebrated Bangladesh’s 
golden anniversary. Due to the pandemic 
people could not gather in large groups, 
attend meetings and seminars to celebrate 
this historical milestone. Many people in 
the Bangladeshi community will have been 
affected by the Bangladesh’s 9 months 
liberation war against Pakistan in 1971. 
The lighting of the London Eye and other 
London landmarks on 26 March 2021 in 
red and green, Bangladesh’s flag was 
really moving and lifted the spirit of the 
community that had been impacted so 
badly by the Covid-19 pandemic.           

This year, at Bangla Housing Association 
we are very happy to celebrate both 
the Associations 30th Anniversary 
coinciding with the 50th Anniversary of 
the Independence of our beloved nation of 

Bangladesh.

BME Housing Movement 
In the 1980s, it became apparent that many 
black and ethnic minority households were 
being ignored and often discriminated by 
the private and social housing providers. 
A growing number of these people were 
living in city slums: privately rented homes 
that were often damp, inadequate and 
overcrowded. BME community groups 
began to campaign for better housing and 
support for those in needs and this have 
led to creation of most of the BME “housing 
associations,” not for profit groups that 
were created to ensure quality homes for 
those in need. Bangla Housing Association 
is one of many that were originally focussed 
on a specific ethnic group but has emerged 
to serve all residents regardless of their 
backgrounds.



The Bangladeshi community 
The Bangladeshi community remained one 
of the most deprived and underprivileged 
communities in the UK, in terms of housing, 
employment, health, and life expectancy. 
Runnymede Trust and NHS England's 
 
research has shown that Covid-19  
disproportionately impacted those  
living in poor neighbourhoods, with  
underlying health issues, overcrowded 
housing, multigenerational families, and in 
low-paid frontline employment. 

Data from Public Health England and the 
Office of National Statistics have shown 
that Covid death rate amongst BME  
communities was higher than the white 
community. The death rate amongst  
Bangladeshis was highest of all ethnic 
groups and more than twice of the  
white population. 

Covid-19 exposed long-standing structural 
inequalities that exists in our society. If the 
government is serious about “levelling up” 
to deal with these issues, then it will need 
to seriously reconsider a strategy of long 
term and sustained programme of remedial 
interventions.           

Bangla Housing Association  
– The beginning  
Bangla was established in April 1991 by  
a group of Bangladeshi people living in 
Hackney, to assist and support 
disadvantaged people in the community 
particularly those who were living in poor 
and overcrowded housing conditions  
in the London Borough of Hackney. In April 
1991, Abdus Sattar, late founding chair, 
Soab Uddin, late founding secretary, Faruk 
Ahmed, former Chair and others met with 
Cllr Simon Mathews, Cllr Saleem Siddiqui, 
and Mike Hanks CEO of ISHA at Hackney 
Town Hall. At this meeting, they agreed to 
set up a housing association called Hackney 
Bangladeshi Housing Association (HBHA).  
In March 1995, the name of HBHA  
was changed to Bangla Housing  
Association (BHA).  



30 Years’ milestones timeline 

April 1991
Formation of  
Hackney  
Bangladeshi  
Housing  
Association

June 1996
‘Sattar Mews’, a  
terrace of 9 houses 
received from NIHHA 
for our management  
(now Peabody) named  
after Abdus Sattar,  
Bangla’s founder  
chairman.                                                                    

December  
2009
Returned all ’75  
Hackney void’  
units to the  
Council. 

March 2015
Completed transfer  
of 16 properties 
 at Ivy Lodge  
and Vista House  
into our ownership  
from ISHA. 

April 2021
Completed transfer 
 of 13 properties  
at David Divine  
House and  
Osbaldeston Rd.  
into our ownership  
from L&Q. 

July 1991
Registered with  
the Friendly  
Society  
as anIndustrial  
Provident Society 

April 2002
Received 57  
‘Hackney Void’  
units from  
Guinness Trust,  
taking units  
into management  
to over 150.  
                                                                     

May 2010
Received a block  
of 15 units at  
Duke House  
from PCHA 
(nowNotting Hill  
Genesis) 

April  
2016
25 years  
since  
Bangla was  
first  
established.                                                                      

June 2021
Completed 
 transfer  
of 31 scattered  
properties into  
our ownership  
from ISHA. 

Dec 1992
Received first  
two units for  
management  
at Sydner Rd. 
from ISHA                               

Sep 2004    
Appointed  
Bashir  
Uddin as  
Director,  
now CEO).                               

Feb 2012
Units in  
management  
reached 250  
following receipt  
of 2 units at  
Compton  
House  
from ISHA.

Aug 2016
Completed  
transfer of 9  
units at Holloway 
Rd. into our  
ownership from  
ISHA. Total units  
in ownership 95

June 2021
Queen’s rep  
acknowledging  
Bashir Uddin,  
Bangla CEO’s  
‘exceptional  
contribution  
to life in Greater  
London through    
BCAP’s work’ 

Feb 1993  
Appointed first  
paid employee  
with help from 
the Tudor Trust.  

Sep 2004
Bangla signed  
the partnership  
agreement with  
the North River  
Alliance (NRA)

November  
2013
Completed our  
first transfer and  
the purchase of  
70 properties from  
three partner  
Registered  
Providers.            

Sep 2018 
In partnership  
with Hackney  
Learning Trust  
started one-year  
long ESOL classes.  
12 local people mainly 
women successfully  
completed the course. 

July 2021
Bangla Covid-19  
Advice Project  
(BCAP) received  
Hackney Mayor’s  
Civic Award
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March  
1993
First office  
premises at  
243 Lower  
Clapton Rd,  
opened.  

Sep 2005
Units in  
management  
reached 200  
with handover  
of 3 units at  
Aspect House 
owned by ISHA.
                                                                     

January  
2014
 Moved to new  
offices at 100  
Morning Lane,  
Hackney.                                                                       

March 
2020
Outbreak  
of Covid-19  
Pandemic.  
Government  
announced  
national  
lockdown.  
Working  
from home   

March 1995
Name of HBHA  
changed to  
Bangla Housing  
Association         

November  
2008
Registered  
with the Housing  
Corporation as  
a Registered  
Social Landlord  
 

Sep 2014
Accredited  
investor in 
people 
                                                                     

October  
2020
Set up Bangla  
Covid-19 Advice  
Project (BCAP)  
with a grant  
from the National  
Lottery. 



Partnership working
Bangla HA currently owns 139 and  
manages 126 properties owned by  
7 partner Registered Providers in the  
London Boroughs of Hackney, Islington,  
and Waltham Forest. Also, we are  
working in partnership with a 14-member, 
BME London Landlords group, sharing  
resources, best practice, achieving cost 
saving and value for money in the  
services we provide to our residents  
and the community.

Bangla is also a member of the North 
River Alliance. The NRA is a 11-member 
development partnership of locally based 
housing associations in North and East 
London. Bangla is a member of the National  
Housing Federation and BME National.  

Our residents
Bangla HA now provides housing and  
support services to people from diverse 
ethnic backgrounds in the London  
Boroughs of Hackney, Islington, and 
Waltham Forest. 
  
Over 80% of our residents are on low  
income and on benefits. Over 85%  
are from Black and Minority Ethnic  
communities. Over 90% of households  
have one or more children under 16 years  
of age and over 10% of households  
have one or more elderly person living  
in the family. Over 45% of our residents  
are Bangladeshi.  



Messages  
from Residents
 
I am a new tenant of Bangla Housing 
Association. This is my first tenancy. I am 
very happy with the way Bangla staff have 
made me feel at ease in taking up new 
responsibilities as a social housing tenant 
for the first time. They helped me with 
everything that I needed to know and do 
before moving into my home. I am looking 
forward to a long and happy relationship 
with my new landlords, Bangla Housing. 

I really want to say thanks to Shah, Fatima 
and Leena for the kindness and support 
specially in this time when I am really 
struggling.  So, I am very happy and  
grateful to them.

Ambar 
20/08/2021

Congratulations to Bangla Housing 
Association for your award-winning 
services to the community for the past 30 
years. I am proud to be a tenant of yours!  

Gloria 
03/08/2021 

Congratulations to Bangla Housing 
Association on its 30th Anniversary. 
Congratulations too to the Bangladeshi 
community on this 50th Anniversary of 
the Independence of Bangladesh. I am 
very happy to have been your tenant 
for 16 years. Thank you for providing 
excellent services to your tenants and the 
community for all these years. Bangla will 
be remembered most for your innovative 
and incredible lifesaving Bangla Covid-19 
Advice Project, helping the community 
through the pandemic.

Zillur 
23/08/2021 



Our work ethic
Bangla is currently run by a team of  
highly experienced, enthusiastic, and  
multi-lingual staff team supported  
by a passionate voluntary Board  
of Management. 

Three of the four staff members have 
been working for Bangla for over 17 years 
illustrating the strength and knowledge of 
our staff team of the community we serve. 

Our purpose 
We are clear about our purpose and that is 
to promote community cohesion, empower 
communities by raising aspirations and 
ensuring our customers have access to all 
available benefits and services.

We provide culturally sensitive services  
to all our residents and clients. We have 
very active and supportive residents’ 
groups and two residents in our board of  
management helping us to continuously  
improve our services to meet the needs  
of our clients. We are encouraged by  
the positive feedback we receive from  
our residents and clients.  



Community engagement 
In addition to managing homes and  
neighbourhoods we actively support and 
engage with the community by hosting 
workshops for healthy living, ESOL classes, 
improving language, literacy, and IT skills.  
Engaging young people through sports  
and providing work experience placements  
for local school and college students. 
 
We provide a “drop-in” service for local  
people seeking advice on housing,  
welfare benefits, utility bill payments  
and for managing debts. We are a referral 
agency for the local Citizen’s Advice 
Bureau and sign posting people to relevant 
service providers.  

Bangla Covid-19 Advice Project 
 
To help and support our residents and the 
community through the pandemic, we 
set up the Bangla Covid-19 Advice Project 
(BCAP), funded by the National Lottery for 
6 months from October 2020 to March 2021. 
We received very positive feedback from 
our residents and the community and  
complements from our partners and the 
local authorities for delivering this timely 
and lifesaving work through the pandemic. 
BCAP’s work has been widely recognised  
in local and national media. BCAP was 
awarded a   Hackney Mayor’s Civic  
Award on 21 July 2021 for its work during  
the pandemic.   

We have published a detailed community 
impact report with important information 
gathered from speaking and engaging 
with our residents and the community as to 
how Covid-19 impacted on them and what 
further support they need to recover from 
the tragic impact of the pandemic on many 
families and individuals.  



Looking Forward 

Community Projects 
 

Continuing with the unfinished BCAP’s work 
we are in contact with the National Lottery 
and other funders to help us to deliver our 
next project ‘Bangla Covid-19 Recovery 
Project’. Working in partnership with Faith 
Regen Foundation, Dorset Community 
Association, BME London Landlords, BCRP 
will provide targeted advice and support 
to meet the needs of the Bangladeshi 
community in East London in the following 
areas as we come out of the Covid-19 
pandemic lockdown.  

- Health and Wellbeing  
- Employment and Training  
- Financial support 

Open University Research  
Project 

‘Amar bari, amar jibon’  
[My home, my life] 

: developing living environments for  
Bangladeshi elders.

Bangla Housing Association is partnering 
with the Open University and Housing LIN 
to research diversity and inclusion in living 
environments and communities by  
focusing on the lives of Bangladeshi  
elders living in East London; in particular,  
in Hackney and Tower Hamlets. For this 
project we are seeking funding from the 
Dunhill Trust. If successful, the project will 
commence in 2022 and run over 3 years 
until 2025.   



Organisational capacity  
building projects

Stock transfers
We will be seeking to take on the ownership 
of as many more managed properties as 
possible from the owing RP partners,  
to further secure and improve our  
financial and organisational capacity. 

New development
We will seek new development  
opportunities through development  
partnerships with L&Q, NRA and Newlon. 

Continuous Service Improvements 
Working in partnership with BME London 
Landlords group and other partnership 
models we will be seeking to achieve  
service improvements through cost  
savings, learning from best practice,  
sharing knowledge and resources to  
provide value for money for our residents 
and the community.   
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বাাংলা হাউজ াং এসিোসিসেশন ১৯৯১ - ২০২১ 

 

WELCOME TO BANGLA 
HOUSING ASSOCIATION’S 30 
YEAR STORY   

বাাংলা হাউজ াং এসিোসিসেশনের ৩০ বছররর গরে 

স্বাগতম 

 

Opening Remarks from the 
Chair of Bangla Housing 
Association   

বাাংলা হাউজ াং এসিোসিসেশনের 

নেযারম্যানের উনবাধেী ম্ন্তবয। 

১৯৯১ সারল হযাকজে বাাংলারেশী বাজসন্দারা স্তােীয় 

বাাংলারেশী কজমউজেটির প্ররয়া রে হযাকজে বাাংলারেশী 

হাউজ াং এসিোসিসেশন প্রজতষ্ঠার জসদ্ধান্ত নেে। ১৯৯৫ 

সারলর মার্চ  মারস এর োম পজরবতচ ে করর বাাংলা 

হাউজ াং এসিোসিসেশন করা হয়। আমারের 

বাজসন্দারের সন্তুজি অ চ ে করর জকছু আশ্চর্চ েক 

কজমউজেটি প্রকে সরবরাহ করার নেরে আমরা 

আমারের কৃজতরে গজবচত। এই প্রজতরবেরে আমারের 

জকছু হাইলাইট নেওয়া হরয়রছ। এই বছর, আমরা 

বাাংলা হাউজ াং এসিোসিসেশনের ৩০তম বাজষচকী 

উের্াপে করজছ একই িোসে বাাংলারেরশর স্বাধীেতার 

৫০তম বাজষচকী উের্াপে কররত নপরর আেজন্দত। 

এম্ এ োজ ম্ রহম্াে, নেযারম্যাে 

Bangla Housing Association 
1991 – 2021 
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বাাংলা হাউজ াং এসিোসিসেশনের ৩০ বছররর গরে 

স্বাগতম 

 

Opening Remarks from the 
Chair of Bangla Housing 
Association   

বাাংলা হাউজ াং এসিোসিসেশনের 

নেযারম্যানের উনবাধেী ম্ন্তবয। 

১৯৯১ সারল হযাকজে বাাংলারেশী বাজসন্দারা স্তােীয় 

বাাংলারেশী কজমউজেটির প্ররয়া রে হযাকজে বাাংলারেশী 

হাউজ াং এসিোসিসেশন প্রজতষ্ঠার জসদ্ধান্ত নেে। ১৯৯৫ 

সারলর মার্চ  মারস এর োম পজরবতচ ে করর বাাংলা 

হাউজ াং এসিোসিসেশন করা হয়। আমারের 

বাজসন্দারের সন্তুজি অ চ ে করর জকছু আশ্চর্চ েক 

কজমউজেটি প্রকে সরবরাহ করার নেরে আমরা 

আমারের কৃজতরে গজবচত। এই প্রজতরবেরে আমারের 

জকছু হাইলাইট নেওয়া হরয়রছ। এই বছর, আমরা 

বাাংলা হাউজ াং এসিোসিসেশনের ৩০তম বাজষচকী 

উের্াপে করজছ একই িোসে বাাংলারেরশর স্বাধীেতার 

৫০তম বাজষচকী উের্াপে কররত নপরর আেজন্দত। 

এম্ এ োজ ম্ রহম্াে, নেযারম্যাে 

Bangla Housing Association 
1991 – 2021 
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Opening Remarks from the 
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বাাংলা হাউজ াং এসিোসিসেশনের 

নেযারম্যানের উনবাধেী ম্ন্তবয। 

১৯৯১ সারল হযাকজে বাাংলারেশী বাজসন্দারা স্তােীয় 

বাাংলারেশী কজমউজেটির প্ররয়া রে হযাকজে বাাংলারেশী 

হাউজ াং এসিোসিসেশন প্রজতষ্ঠার জসদ্ধান্ত নেে। ১৯৯৫ 

সারলর মার্চ  মারস এর োম পজরবতচ ে করর বাাংলা 

হাউজ াং এসিোসিসেশন করা হয়। আমারের 

বাজসন্দারের সন্তুজি অ চ ে করর জকছু আশ্চর্চ েক 

কজমউজেটি প্রকে সরবরাহ করার নেরে আমরা 

আমারের কৃজতরে গজবচত। এই প্রজতরবেরে আমারের 

জকছু হাইলাইট নেওয়া হরয়রছ। এই বছর, আমরা 

বাাংলা হাউজ াং এসিোসিসেশনের ৩০তম বাজষচকী 

উের্াপে করজছ একই িোসে বাাংলারেরশর স্বাধীেতার 

৫০তম বাজষচকী উের্াপে কররত নপরর আেজন্দত। 

এম্ এ োজ ম্ রহম্াে, নেযারম্যাে 

Bangla Housing Association 
1991 – 2021 
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Opening Remarks from the 
Chair of Bangla Housing 
Association   

বাাংলা হাউজ াং এসিোসিসেশনের 

নেযারম্যানের উনবাধেী ম্ন্তবয। 

১৯৯১ সারল হযাকজে বাাংলারেশী বাজসন্দারা স্তােীয় 

বাাংলারেশী কজমউজেটির প্ররয়া রে হযাকজে বাাংলারেশী 

হাউজ াং এসিোসিসেশন প্রজতষ্ঠার জসদ্ধান্ত নেে। ১৯৯৫ 

সারলর মার্চ  মারস এর োম পজরবতচ ে করর বাাংলা 

হাউজ াং এসিোসিসেশন করা হয়। আমারের 

বাজসন্দারের সন্তুজি অ চ ে করর জকছু আশ্চর্চ েক 

কজমউজেটি প্রকে সরবরাহ করার নেরে আমরা 

আমারের কৃজতরে গজবচত। এই প্রজতরবেরে আমারের 

জকছু হাইলাইট নেওয়া হরয়রছ। এই বছর, আমরা 

বাাংলা হাউজ াং এসিোসিসেশনের ৩০তম বাজষচকী 

উের্াপে করজছ একই িোসে বাাংলারেরশর স্বাধীেতার 

৫০তম বাজষচকী উের্াপে কররত নপরর আেজন্দত। 

এম্ এ োজ ম্ রহম্াে, নেযারম্যাে 
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Opening Remarks from the 
Chair of Bangla Housing 
Association   

বাাংলা হাউজ াং এসিোসিসেশনের 

নেযারম্যানের উনবাধেী ম্ন্তবয। 

১৯৯১ সারল হযাকজে বাাংলারেশী বাজসন্দারা স্তােীয় 

বাাংলারেশী কজমউজেটির প্ররয়া রে হযাকজে বাাংলারেশী 

হাউজ াং এসিোসিসেশন প্রজতষ্ঠার জসদ্ধান্ত নেে। ১৯৯৫ 

সারলর মার্চ  মারস এর োম পজরবতচ ে করর বাাংলা 

হাউজ াং এসিোসিসেশন করা হয়। আমারের 

বাজসন্দারের সন্তুজি অ চ ে করর জকছু আশ্চর্চ েক 

কজমউজেটি প্রকে সরবরাহ করার নেরে আমরা 

আমারের কৃজতরে গজবচত। এই প্রজতরবেরে আমারের 

জকছু হাইলাইট নেওয়া হরয়রছ। এই বছর, আমরা 

বাাংলা হাউজ াং এসিোসিসেশনের ৩০তম বাজষচকী 

উের্াপে করজছ একই িোসে বাাংলারেরশর স্বাধীেতার 

৫০তম বাজষচকী উের্াপে কররত নপরর আেজন্দত। 

এম্ এ োজ ম্ রহম্াে, নেযারম্যাে 
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বাাংলা হাউজ াং এসিোসিসেশনের ৩০ বছররর গরে 

স্বাগতম 

 

Opening Remarks from the 
Chair of Bangla Housing 
Association   

বাাংলা হাউজ াং এসিোসিসেশনের 

নেযারম্যানের উনবাধেী ম্ন্তবয। 

১৯৯১ সারল হযাকজে বাাংলারেশী বাজসন্দারা স্তােীয় 

বাাংলারেশী কজমউজেটির প্ররয়া রে হযাকজে বাাংলারেশী 

হাউজ াং এসিোসিসেশন প্রজতষ্ঠার জসদ্ধান্ত নেে। ১৯৯৫ 

সারলর মার্চ  মারস এর োম পজরবতচ ে করর বাাংলা 

হাউজ াং এসিোসিসেশন করা হয়। আমারের 

বাজসন্দারের সন্তুজি অ চ ে করর জকছু আশ্চর্চ েক 

কজমউজেটি প্রকে সরবরাহ করার নেরে আমরা 

আমারের কৃজতরে গজবচত। এই প্রজতরবেরে আমারের 

জকছু হাইলাইট নেওয়া হরয়রছ। এই বছর, আমরা 

বাাংলা হাউজ াং এসিোসিসেশনের ৩০তম বাজষচকী 

উের্াপে করজছ একই িোসে বাাংলারেরশর স্বাধীেতার 

৫০তম বাজষচকী উের্াপে কররত নপরর আেজন্দত। 

এম্ এ োজ ম্ রহম্াে, নেযারম্যাে 



 

 

A Message from Dame Meg 
Hillier MP  

নেম্ নম্গ জহজলযার এম্জির একটি বার্ত া। 

আজম খুবই দুঃজখত নর্ আজম বাাংলা হাউজ াং 

এসিোসিসেশনের ৩০তম বাজষচকী এবাং বাাংলারেরশর 

স্বাধীেতার ৫০তম বাজষচকী উের্াপরের  েয 

আপোরের সকরলর সারে নর্াগ জেরত পারজছ ো। 

বাাংলা শুধু একটি আবাসে প্রোেকারীর নর্রয় নবজশ 

এবাং নকাজিড পরামশচ নসবা প্রোরের  েয অেচায়ে 

জেজশ্চত করার নেরে এর সাফলয এর একটি উোহরণ। 

কসিউসনটির র্াজহোর উপর জিজি করর, এই কা  

কসর বাাংলারক এত জবরশষ করর তুসেসে। 

 
আিোর প্রেম বসশর উসিসনর সারে দেখো হে র্খে 

আমরা একটি জিন্ন হাউজ াং এসিোসিসেশ নের  েয 

কা  কজর। টাওয়ার হযামরলটরস তার স্থোনীে অজফরস 

কজমউজেটি হারবর অেুিূজত জছল। জতজে এই আেশশ 

বাাংলায় জেরয় এরসরছে এবাং তো আর শসিসত পসরণত 

কসরসেন। হযাকজে সম্পরকচ  একটি নসরা জ জেস হল নর্ 

আমারের বররারত আমারের পুররা জবশ্ব ররয়রছ। 

এতগুজল জবজিন্ন সম্প্রোয়, সাংসৃ্কজত এবাং রান্না, র্া 

হযাকজে এবাং পূবচ লন্ডেরক আরও সমৃদ্ধ করর 

তুরলরছ। এটা যেোযে নর্ এই উের্াপে হযাকজেরত 

হসে নর্খারে অরেক বাাংলারেশী আমারের 

সম্প্রোরয়র  েয এত অবোে দরসখসেন। 

নেম্ নম্গ জহজলযার এম্জি 

 



A Message from the Mayor of 
Hackney  

হযাকজের নম্যনরর একটি বার্ত া। 

বাাংলা হাউজ াং এসিোসিসেশনের অমূলয অবোরের 

জনয ধেযবাে জোনোসে। মহামারী প্রজতজিয়ায় অবোরের 

 েয, এর স্বীকৃজতস্বরূপ. আজম বাাংলা হাউজ াংরক 

নময়ররর োগজরক পুরস্কার প্রোে কররত নপরর খুজশ 

হলাম। এসিোসিসেশনের ৩০তম বাজষচকী উের্াপরে 

অাংশ সনসত নপরর আেজন্দত। বাাংলারেরশর স্বাধীেতার 

৫০ বছর উের্াপরে অাংশ জেরত নপরর ও আজম 

আেজন্দত। 

জিজলি গ্লােজিল, হযাকজের নম্যর 

 

Message of Support from the 
Mayor of Tower Hamlets  
 

টাওযার হযাম্নলনটর নম্যনরর কাছ নেনক 

সম্েতনের বার্ত া। 

আজম আেজন্দত নর্ বাাংলা হাউজ াং এসিোসিসেশন 

তারের ৩০তম বাজষচকী এবাং বাাংলারেরশর স্বাধীেতার 

৫০ তম বাজষচকী উের্াপে কররছ। বাাংলা হাউজ াং 

এসিোসিসেশন আমারের সম্প্রোরয়র  েয মূলযবাে 

সহায়তা প্রোে কসর একটি জবশাল পােচকয ততজর 

করররছ। সাংজিি সবাইরক অজিেন্দে। 

 ে জবগস, টাওযার হযাম্নলটনসর জেবতাহী নম্যর 

 

 

  

A Message from the Mayor of 
Hackney  

হযাকজের নম্যনরর একটি বার্ত া। 

বাাংলা হাউজ াং এসিোসিসেশনের অমূলয অবোরের 

জনয ধেযবাে জোনোসে। মহামারী প্রজতজিয়ায় অবোরের 

 েয, এর স্বীকৃজতস্বরূপ. আজম বাাংলা হাউজ াংরক 

নময়ররর োগজরক পুরস্কার প্রোে কররত নপরর খুজশ 

হলাম। এসিোসিসেশনের ৩০তম বাজষচকী উের্াপরে 

অাংশ সনসত নপরর আেজন্দত। বাাংলারেরশর স্বাধীেতার 

৫০ বছর উের্াপরে অাংশ জেরত নপরর ও আজম 

আেজন্দত। 

জিজলি গ্লােজিল, হযাকজের নম্যর 

 

Message of Support from the 
Mayor of Tower Hamlets  
 

টাওযার হযাম্নলনটর নম্যনরর কাছ নেনক 

সম্েতনের বার্ত া। 

আজম আেজন্দত নর্ বাাংলা হাউজ াং এসিোসিসেশন 

তারের ৩০তম বাজষচকী এবাং বাাংলারেরশর স্বাধীেতার 

৫০ তম বাজষচকী উের্াপে কররছ। বাাংলা হাউজ াং 

এসিোসিসেশন আমারের সম্প্রোরয়র  েয মূলযবাে 

সহায়তা প্রোে কসর একটি জবশাল পােচকয ততজর 

করররছ। সাংজিি সবাইরক অজিেন্দে। 

 ে জবগস, টাওযার হযাম্নলটনসর জেবতাহী নম্যর 

 

 

  



A Message from the Chief 
Executive of the National 
Housing Federation     

েযাশোল হাউজ াং নিোনরশনের প্রধাে 

জেবতাহীর একটি বার্ত া। 

আজম বাাংলা হাউজ াং এসিোসিসেশনের ৩০তম বাজষচকী 

এবাং বাাংলারেরশর স্বাধীেতার ৫০তম বাজষচকীরত 

আমারের আন্তজরক অজিেন্দে  াোরত র্াই। বাাংলা 

হাউজ াং এসিোসিসেশন কসিউসনটিসক নোনোন সহায়তা 

প্রোে করর তারের  ীবে বেরলরছ। এসিোসিসেশনের 

সেসযতারক আমরা মূলয জেই এবাং আরও অরেক বছর 

একসারে কা  করার অরপোয় রইেোি। 

নকট নহন্ডারসে, প্রধাে জেবতাহী, এেএইেএি 

 

A message from the Chair of 
BME London Landlords 

জবএম্ই লন্ডন লযোন্ডলর্ড িনের চেেোরম্যোসনর 

বার্ত া। 

বাাংলা হাউজ াং এসিোসিসেশনের ৩০ বছর পূজতচ  এবাং 

বাাংলারেরশর স্বাধীেতার ৫০তম বাজষচকীরত অজিেন্দে 

 াোরত র্াই।  বজশর উজিে এবাং তার কমী েল 

বতচ মারে নয সম� প্রশাংসা পার�ন, তার প্রাপয, গত 

১৪ িোি ধসর নকাজিড মহামারীর সময় বাাংলারেজশ 

কসিউসনটিসক   নকাজিড-১৯ এডভোইি প্রসজসের 

িোধযসি  গুরুত্বপূণশ পরোিশশ সেসে পুরস্কারপ্রাপ্ত  

হসেসেন। 

নবে লাজরযা, নেযার, জবএম্ই লন্ডন লযোন্ডলর্ড ি 
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হাউজ াং এসিোসিসেশন কসিউসনটিসক নোনোন সহায়তা 
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History of Bangladeshi 
immigrants in the UK. 

যুক্তরান য বাাংলানেশী অজিবাসীনের 

ইজর্হাস। 

১৭ শতরকর নগাডার জেরক রু্ক্তরার য নবজশরিাগই 

 াহার  কা  করা েস্করগণ এবং জিতীয় জবশ্বরু্রদ্ধর 

পর তরুণ জসরলটি পুরুষরা রু্ক্তরার য আসিন। ১৯৭১ 

িোসে  স্বাধীেতা রু্রদ্ধর পর এসেসশ স্তায়ীিারব 

বিবোিরত পুরুষরা তারের স্ত্রী এবাং সন্তােরের আনসত 

শুরু কররে। ১৯৭০ েশরকর নশরষর জেরক, িারী 

জশরের পতরের ফরল অসনক  জিটিশ সিসেটি দবকোর 

হসে পসেন। এর ফরল তারা সারা নেরশ তারের জে স্ব 

নরর�ারাঁ এবাং নটকওরয় খুলরত শুরু কররন।  

জিক নলে এবাং আরশপারশর এলাকা কাজর হাউরসর 

 েয জবখযাত হরয় ওরে। 

 

Racial Violence in 1970s  

১৯৭০ এর েশনক  াজর্গর্ সজহাংসর্া। 

১৯৭০ এর েশরক বাাংলারেশীরের ওপর  াজতগত 

আিমরণর সাংখযা বযাপকিারব বৃজদ্ধ নপরয়জছল। 

জস্কেরহরডর "রহায়াইট পাওয়ার" গযাাংগুজল জিক নলে 

এলাকায় ঘুরর নবডারত শুরু করর, নর্খারে তারা 

সম্পজি িাঙরু্র করর এবাং বাাংলারেশীরের নোনোন 

ভোসব হেরোসন করসত েোসক।  
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Altab Ali  

আলতোব আলী 

১৪ দি ১৯৭৮ তোসরসখ, ২৫ বছর বয়সী আলতাব আলী 

একটি বণচবােী হামলায় খুে হে। হতযাকারীরা জছল জতে 

জকরশার বালক। তোরো একটি নেয়ারল একটি বাতচ া 

নররখজছল র্ারত বলা হরয়জছল, "আমরা জফরর 

এরসজছ"। এর ফরল ৭,০০০ এরও নবজশ বাাংলারেশী 

বণচবােী সজহাংসতার জবরুরদ্ধ একটি জবরোরি অাংশ 

নেয়। এটি জছল বাাংলারেজশ কজমউজেটির  েয একটি 

টাজেচাং পরয়ন্ট, জবরশষ করর বাাংলারেশী রু্বকরা 

আরন্দালরের িোধযসি বণশবোসের জবরুরদ্ধ লডাই শুরু 

করর। বণচবােী হামলার জবরুরদ্ধ প্রজতররাধ আরন্দালরের 

সারে আলতাব আলী োমটি প্রতীকী হরয় ওরে এবাং 

মােবাজধকাররর এই সাংগ্রারমর সারে রু্ক্ত োরক। নর্ 

পাকচ টিরত তারক হতযা করা হরয়জছল তার োমকরণ 

করা হরয়জছল ১৯৯৮ সারল।  

 

Bangladesh’s 50th 
Independents Anniversary  

বাাংলানেনশর ৫০র্ম্ স্বাধীের্ার বাজষতকী। 

২৬ মার্চ  ২০২১ তাজররখ রু্ক্তরার যর বাাংলারেশী 

সম্প্রোয় বাাংলারেরশর স্বাধীেতার সুবণচ বাজষচকী 

উের্াপে করররছ।  ১৯৭১ সারল পাজক�ারের জবরুরদ্ধ 

বাাংলারেরশর ৯ মারসর মুজক্তরু্রদ্ধর ফরল বাাংলারেশী 

মােুষ নোনোন ভোসব েজতগ্র� হসেসেন । এবছর, একই 

িোসে বাাংলা হাউজ াং এসিোসিসেশনের ৩০ তম বাজষচকী 

এবাং বাাংলারেরশর স্বাধীেতার ৫০ তম বাজষচকী 

উের্াপে  কররত নপরর আিরো অতযন্ত আেজন্দত। 
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িোসে বাাংলা হাউজ াং এসিোসিসেশনের ৩০ তম বাজষচকী 
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উের্াপে  কররত নপরর আিরো অতযন্ত আেজন্দত। 

 

BME Housing Movement  

জবএম্ই হাউজ াং আনদালে। 

১৯৮০ -এর েশরক, এটা স্পি হরয় ওরে নর্ অরেক 

কৃষ্ণাঙ্গ এবাং  াজতগত সাংখযালঘু পজরবাররক উরপো 

করা হরে এবাং প্রায়ই বযজক্তগত এবাং সামাজ ক 

আবাসে প্রোেকারীরের িারা তবষময করা হরে। এসত 

জবএমই কজমউজেটি গ্রুপগুজল তারের  েয উন্নত 

আবাসে এবাং সহায়তার  েয প্রর্ারাজির্াে শুরু করর 

এবাং এর ফরল নবজশরিাগ জবএমই "হাউজ াং 

এসিোসিসেশন " ততজর হয়। বাাংলা হাউজ াং 

এসিোসিসেশন ও এিনই একটি। 

 

The Bangladeshi community    

বাাংলানেশী কজম্উজেটি। 

আবাসে, কমচসাংস্তাে, স্বাস্তয এবাং আয়ু বৃজদ্ধর নেরে 

বাাংলারেজশ সম্প্রোয় রু্ক্তরার যর সবরর্রয় বজিত 

এবাং সুজবধাবজিত সম্প্রোরয়র মরধয ররয় নগরছ। 

রজেজমড ট্রাস্ট এবাং এেএইর্এস ইাংলযারন্ডর গরবষণায় 

নেখা নগরছ নর্ নকাজিড - ১৯ েজরদ্র পাডায় 

বসবাসকারী, স্বাস্তযগত সমসযা,  েবহুল আবাসে, বহু-

প্র রের পজরবার এবাং স্বে নবতরের প্রেম সাজরর 

কমচসাংস্তারে অসমিারব প্রিাজবত করররছ। পাবজলক 

নহলে ইাংলযান্ড এবাং েযাশোল স্টযাটিজস্টক্স অজফরসর 

তেয নেজখরয়রছ নর্ জবএমই সম্প্রোরয়র মরধয নকাজিড 

মৃতুযর হার সাো সম্প্রোরয়র নর্রয় নবজশ। 

বাাংলারেশীরের মরধয মৃতুযর হার সব  াজতরগাষ্ঠীর 

মরধয সরবচাচ্চ এবাং নশ্বতাঙ্গরের জিগুরণরও নবজশ। 
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আবাসে প্রোেকারীরের িারা তবষময করা হরে। এসত 

জবএমই কজমউজেটি গ্রুপগুজল তারের  েয উন্নত 

আবাসে এবাং সহায়তার  েয প্রর্ারাজির্াে শুরু করর 

এবাং এর ফরল নবজশরিাগ জবএমই "হাউজ াং 

এসিোসিসেশন " ততজর হয়। বাাংলা হাউজ াং 

এসিোসিসেশন ও এিনই একটি। 

 

The Bangladeshi community    

বাাংলানেশী কজম্উজেটি। 

আবাসে, কমচসাংস্তাে, স্বাস্তয এবাং আয়ু বৃজদ্ধর নেরে 

বাাংলারেজশ সম্প্রোয় রু্ক্তরার যর সবরর্রয় বজিত 

এবাং সুজবধাবজিত সম্প্রোরয়র মরধয ররয় নগরছ। 
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Bangla Housing Association – 
The beginning   
 

বাাংলা হাউজ াং এসিোসিসেশন - শুরু। 

এসপ্রে ১৯৯১ িোসে  হযাকজেরত বাাংলারেশী েজরদ্র ও 

 োকীণচ আবাসস্তরল বসবাসকারী  েরগাষ্ঠীদক 

সহায়তা করার  েয কসেকজন বাাংলারেশী সিসে 

হযাকজে বাাংলারেশী হাউজ াং এসিোসিসেশন প্রসতষ্টো 

কসরন । এসত সেসেন আবদস সািার, প্রয়াত 

প্রজতষ্ঠাতা নর্য়ার, নসায়াব উজিে, প্রয়াত প্রজতষ্ঠাতা 

সজর্ব, ফারুক আহরমে, সারবক নর্য়ার এবাং অেযােযরা 

। এসত িহোেতো কসরসেন কোউসিেোর সাইমে 

মযাজেউস, কোউসিেোর নসজলম জসজিকী এবাং ইশা -র 

জসইও মাইক হযোংকি । ১৯৯৫ সারলর মার্চ  মারস 

হযাকজে বাাংলারেশী হাউজ াং এসিোসিসেশন এর োম 

পজরবতচ ে করর বাাংলা হাউজ াং এসিোসিসেশন করা হয়। 

 

30 Years’ milestones timeline  

৩০ বছনরর ম্াইলিলক িম্েসরখো। 

 

Partnership working. 

অাংশীোজরত্ব কা । 

বাাংলা হাউজ াং এসিোসিসেশসনর িোসেকোনোে বতচ মারে 

১৩৯টি এবাং আমারের বযবস্তাপোয়  আর ১২৬টি 

বোিস্থোন রসেসে। এইগুসে ৭ টি অাংশীোর জেবজিত 

প্রোেকারীর মাজলকাোধীে লন্ডে বররা অফ হযাকজে, 

ইজসেংটন এবাং ওয়ালোম ফরররস্ট অবসস্থত।  আমরা 
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১৪ সেরসযর, জবএমই লন্ডে লযান্ডলডচ স গ্রুরপর 

অাংশীোজররের সারে কা  করজছ। এছাডাও, আমরা 

১১ সেরসযর নেশ েন্ডন এসেসেিএর ও  েযাশোল 

হাউজ াং নফডাররশে এবাং জবএমই েযাশরের সেসয। 

 

Our residents.  

আম্ানের বাজসদারা। 

বাাংলা হাউজ াং এসিোসিসেশন এখে লন্ডে বররা অফ 

হযাকজে, ইজসেংটন এবাং ওয়ালোম ফরররস্ট জবজিন্ন 

 াজতগত মােুষরক বোিস্থোন ও সহায়তা প্রোে করর। 

আমারের বাজসন্দারের 80% এর নবজশ স্বে আরয়র 

এবং দবসনসিসটর উপর সনবশরশীে। 85% এর নবজশ 

কৃষ্ণাঙ্গ এবাং সাংখযালঘু  াজতগত সম্প্রোরয়র। 90% 

-এর নবজশ পজরবারর 16 বছররর কম বয়সী এক বা 

একাজধক জশশু এবাং 10% -এর নবজশ পজরবারর এক বা 

একাজধক বয়স্ক বযজক্ত োরকে। আমারের 45% এরও 

নবজশ বাজসন্দা বাাংলারেশী। 

 

Messages from our Residents  
 

আম্ানের বাজসদানের বার্ত া। 

আজম বাাংলা হাউজ াং এসিোসিসেশনের েতুে 

িাডাটিয়া। প্রেমবাররর মরতা িাডাটিয়া জহরসরব েতুে 

োজয়ে নেওয়ার নেরে বাাংলা কমীরা নর্িারব 

আমারক স্বােন্দযরবাধ করররছে তারত আজম খুবই 

খুজশ। েতুে বোিস্থোসন র্াওয়ার আরগ আমার র্া েরকার 

জছল নসগুরলারত তারা আমারক সাহার্য কররজছল। 

Our residents.  

আমােদর বািস+ারা। 

বাংলা হাউিজং এেসািসেয়শন এখন ল0ন বেরা অফ 

হ4াকিন, ইজিলংটন এবং ওয়ালথাম ফেরে; িবিভ= 

জািতগত মানুষেক বাসBান ও সহায়তা Dদান কের। 

আমােদর বািসHােদর 80% এর Iবিশ JK আেয়র 

এবং Iবিনিফেটর উপর িনবMরশীল। 85% এর Iবিশ 

কৃPাQ এবং সংখ4ালঘু জািতগত সSদােয়র। 90% 

-এর Iবিশ পিরবাের 16 বছেরর কম বয়সী এক বা 

একািধক িশV এবং 10% -এর Iবিশ পিরবাের এক 

বা একািধক বয়W ব4িX থােকন। আমােদর 45% 

এরও Iবিশ বািসHা বাংলােদশী। 

 

Messages from our Residents  

 

আমােদর বািস+ােদর বাত. া। 

আিম বাংলা হাউিজং এেসািসেয়শIনর নতুন 

ভাড়াZয়া। Dথমবােরর মেতা ভাড়াZয়া িহেসেব নতুন 

দািয়[ Iনওয়ার I\ে] বাংলা কম^রা Iযভােব 

আমােক Jা`H4েবাধ কেরেছন তােত আিম খুবই 

খুিশ। নতুন বাসBােন যাওয়ার আেগ আমার যা 

দরকার িছল Iসaেলােত তারা আমােক সাহায4 

কেরিছল। আিম আমার নতুন ল4া0লডM , বাংলা 

হাউিজং এর সােথ একZ দীঘM এবং সুখী সcেকM র 

অেপ\ায় আিছ। 

আ#র   
20/08/2021 
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গত 30 বছর ধের কিমউিনZেক পুরWারDাd 

Iসবাদােনর জন4 বাংলা হাউিজং অ4ােসািসেয়শনেক 

অিভনHন। আিম আপনােদর Iটনাe হেত Iপের 

গিবMত! 

%&ািরয়া  

03/08/2021 

 

বাংলা হাউিজং এেসািসেয়শIনর 30তম বািষMকীেত 

অিভনHন। বাংলােদেশর Jাধীনতার এই ৫০তম 

বািষMকীেত বাংলােদশী কিমউিনZেকও অিভনHন। 

আিম 16 বছর ধের আপনােদর Iটনাe হেত Iপের 

খুব খুিশ। আমােদর কিমউিনZেক চমৎকার Iসবা 

Dদােনর জন4 আপনােদরেক ধন4বাদ। আপনােদর 

উjাবনী এবং অিবkাস4 জীবন র\াকারী বাংলা 

Iকািভড -১৯ এডভাইস Dেজেnর মাধ4েম এই 

মহামারীর সময় আমােদর কিমউিনZেক সাহায4 

করার জন4 বাংলা হাউিজং এেসািসেয়শনেক 

সবেচেয় Iবিশ oরণ করা হেব।. 

িজ+ুর  

23/08/2021 

 

 



Our work ethic.  

আম্ানের কান র েীজর্। 

বাাংলা বতচ মারে একটি অজিজ্ঞ নস্বোরসবী 

মযারে রমন্ট নবাডচ  এবাং অতযন্ত অজিজ্ঞ, এবাং 

বহুিাজষক কমীরের একটি েল িারা পজরর্াজলত হসে। 

র্ার ে স্টাফ সেরসযর মরধয সতনজনই 17 বছরররও 

নবজশ সময় ধরর বাাংলার  েয কা  করর যোসেন। 

আিোসের উরিশয সম্পরকচ  তোরো ওেোসকবহোে এবাং তা 

হল কজমউজেটিরক উৎসাজহত কসর, আকাঙ্ক্ষা বাজডরয় 

সম্প্রোরয়র েমতায়ে করা এবাং আমারের গ্রাহকরের 

সম� উপলব্ধ সুজবধা এবাং পজররষবার প্ররবশাজধকার 

জেজশ্চত করা। 

 
  

Engaging and working for the 
community  
 

কসম্উসনটিসক জসিত কসর কোজ করসি। 

ঘরবাজড এবাং আরশপারশর বযবস্তাপো ছাডাও আমরা 

আিোসের কসিউসনটির জনয স্বাস্তযকর  ীবের্াো, িাষা 

সশক্ষো ক্লাস, এবাং আইটি েেতার উন্নজতর  েয 

কমচশালার আরয়া ে করর  োজক। তরুণরের 

নখলাধুলার মাধযরম সমৃ্পক্ত করা এবাং স্তােীয় সু্কল ও 

করলর র জশোেীরের কার র অজিজ্ঞতা প্রোে করর 

োজক। কসিউসনটির  েয আিোসের অসিি একটি 

পরোিশশ দকন্দ্র। 

 

Bangla Covid-19 Advice 
Project  

বাাংলা নকাজিে-১৯ এর্ভোইি প্রসজক্ট 

মহামারীর িসধয আমারের বাজসন্দারের এবাং 

কসিউসনটির িোহোযযোসেশ, আমরা অরটাবর ২০২০ 

নেরক মার্চ  ২০২১ পর্চন্ত নযোশনোে লটাজরর অেচায়রে 

বাাংলা নকাজিড-১৯ এডভোইি প্রসজে 

 স্তাপে কররজছ। এর জনয আমারের বাজসন্দারের কাছ 

নেরক খুব ইজতবার্ক প্রজতজিয়া নপরয়জছ।  আমারের 

এই সমরয়াপরর্াগী এবাং  ীবে রোকারী প্রকেটি 

আমারের অাংশীোর ও স্তােীয় কতৃচ পরের কাছ দেসক 

এবং স্তােীয় ও  াতীয় গণমাধযরম বযাপকিারব 

প্রশাংজসত হরয়রছ। বাাংলা হাউজ াং এসিোসিসেশন এই 

কার র  েয হযাকজে নময়ররর জসজিক অযাওয়াডচ  

দপসেসে । আমারের নকাজিড-১৯ এডভোইি 

প্রসজসের পক্ষ দেসক একটি জবশে ও গুরুত্বপূণশ  
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সশক্ষো ক্লাস, এবাং আইটি েেতার উন্নজতর  েয 

কমচশালার আরয়া ে করর  োজক। তরুণরের 
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Looking Forward  

সাম্নের জেনক র্াজকনয 

 

 

Community Projects  

 কজম্উজেটি প্রকল্প 

নকাজিড-১৯ এডভোইি প্রসজসের অসমূ্পণচ কা  

অবযাহত নররখ আমরা আমারের পরবতী  

প্রকে, নকাজিড ১৯ সরকভোসর প্রসজে পসরচোেনো 

করসত সাহার্য করার  েয  াতীয় লটাজর এবাং অেযােয 

তহজবলকারীরের সারে নর্াগারর্াগ করজছ। নকাজিড 

১৯ সরকভোসর প্রসজে  পূবচ লন্ডরে বাাংলারেজশ 

কজমউজেটির র্াজহো পূররণর লরেয সনসে উসেসখত 

সবষসে পরামশচ ও সহায়তা প্রোে করসব । 

• স্বাস্তয এবাং ভোে োকা 

• কমচসাংস্তাে এবাং প্রজশেণ 

• আজেচক সহায়তা 

 

ওনিে ইউজেিাজসতটি জরসােত  প্রন ক্ট:  

বাাংলা হাউজ াং এসিোসিসেশন ওরপে ইউজেিাজসচটি 

এবাং হাউজ াং জলরের সারে সিনল পূবচ লন্ডরে 

বসবাসরত বাাংলারেশী প্রবীণরের প্ররয়া েীয় বোিস্থোন 

ও পজররবশ সবষসে গরবষণার  েয ডােজহল ট্রাস্ট 

নেরক অেচায়ে র্াইজছ। সফল হরল, প্রকেটি 2022 

সারল শুরু হরব এবাং 2025 পর্চন্ত র্লরব। 

 

  

Looking Forward  

সাম্নের জেনক র্াজকনয 
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নকাজিড-১৯ এডভোইি প্রসজসের অসমূ্পণচ কা  

অবযাহত নররখ আমরা আমারের পরবতী  

প্রকে, নকাজিড ১৯ সরকভোসর প্রসজে পসরচোেনো 

করসত সাহার্য করার  েয  াতীয় লটাজর এবাং অেযােয 

তহজবলকারীরের সারে নর্াগারর্াগ করজছ। নকাজিড 

১৯ সরকভোসর প্রসজে  পূবচ লন্ডরে বাাংলারেজশ 

কজমউজেটির র্াজহো পূররণর লরেয সনসে উসেসখত 

সবষসে পরামশচ ও সহায়তা প্রোে করসব । 

• স্বাস্তয এবাং ভোে োকা 

• কমচসাংস্তাে এবাং প্রজশেণ 

• আজেচক সহায়তা 

 

ওনিে ইউজেিাজসতটি জরসােত  প্রন ক্ট:  

বাাংলা হাউজ াং এসিোসিসেশন ওরপে ইউজেিাজসচটি 

এবাং হাউজ াং জলরের সারে সিনল পূবচ লন্ডরে 

বসবাসরত বাাংলারেশী প্রবীণরের প্ররয়া েীয় বোিস্থোন 

ও পজররবশ সবষসে গরবষণার  েয ডােজহল ট্রাস্ট 

নেরক অেচায়ে র্াইজছ। সফল হরল, প্রকেটি 2022 

সারল শুরু হরব এবাং 2025 পর্চন্ত র্লরব। 

 

  



Organisational capacity 
building projects  

সাাংগঠজেক ক্ষম্র্া বৃজির প্রকল্প 

স্টক ট্রান্সিার:  

আমারের আজেচক ও সাাংগেজেক সেমতা আরও 

সুরজেত ও উন্নত করার  েয আমরা জেবজিত 

প্রোেকারী পাটচ োররের কাছ নেরক র্তটা সম্ভব 

আমারের পজরর্াজলত বোিস্থোনগুসের মাজলকাো  

জেরত র্াইব। 

 

েরু্ে উন্নযে: আমরা এল অযান্ড জকউ, এেআরএ 

এবাং জেউলরের সারে উন্নয়ে অাংশীোজররের মাধযরম 

েতুে বোিস্থোন সনিশোসণর সুরর্াগ খুাঁ ব। 

 

িজরনষবার উন্নজর্: দব এি ই লন্ডে লযান্ডলডচ স গ্রুপ 

এবাং অেযােয অাংশীোজররের মরডলগুজলর সারে কা  

করর আমরা খরর্ সাশ্রয় ও সরবচািম অেুশীলে নেরক 

সশসখ, আমারের বাজসন্দারের এবাং কসিউসনটিসক আর 

উন্নত িোসনর দিবো প্রোে করব। 

 




