
Womxn's Support Group | 
Laal Mohila Shomiti  

 
Laal’s need-based assessment in 2019, found that 62% of Bangladeshi womxn
surveyed in Norwood spent more than 8 hours a day alone. Since the start of
COVID-19, social isolation has had an even greater effect on mental health for
womxn. We hope that this womxn’s only support group in Norwood, Laal Mohila
Shomiti, will allow womxn to come together and address the problems they are
facing, the concerns that they have, and possible solutions that would work for
them, all in a safe space. We are never alone in the struggles we face if we only talk
to those right next to us. 

Topics will be led by womxn and can vary from overall health, education, housing,
to gardening and growing food. We want this group to be a place where womxn
can forge stronger relationships and have their voices heard.

Call us or email us:
646-598-2864 (Shahela Begum)
347-201-1246 (Sanjana Khan)

officiallaalnyc@gmail.com



মিহলা সহায়ক �গা�� | 
লাল মিহলা সিমিত

২০১৯ সােল "লাল" সং�া নরউেডর বাংলােদশী মিহলােদর িনেয় এক জিরপ কেরিছল। ফলাফেল �দখা �গেছ
জিরেপ অংশ�হণকারী মিহলােদর মেধ� ৬২% মিহলারা ৮ ঘ�ার ও �বিশ একািকে� কাটায়। এই একািক� এবং
সামািজক িবি��তা আরও ব� �েন �বেড় যায় মহামারী কিবড -১৯ এেস । এেত মিহলােদর শারীিরক �াে��র
সােথ সােথ মানিসক �াে��র উপর ও �চ� �ভাব পেড়েছ।

সম� নরউডবাসী বাংলােদশী মিহলােদর কথা �ভেব তােদর িনেয় আমরা "লাল মিহলা সহায়ক �গা��" এিগেয়
এেসিছ এবং গেড় ত� েলিছ   "লাল মিহলা সিমিত"। 

এই সিমিতর মূল উে�শ�  হেলা যােত  সদস�রা  এেক  অপেরর  সােথ এক�  ব�ুত� পূণ�  স�ক�   গেড়  ত� েল
তােদর সমস�া �েলা িনভ� েয় �কাশ করেত পাের, এবং �স�েলার িকভােব সহজ সমাধান করা যায়  �সই উে�েশ 
 মিহলা সহায়ক �গা��  তােদর সােথ পাশাপািশ কাজ কের যােব।  হেত পাের �সটা �া��, িশ�া, আবাসন, অথবা
তােদর �কােনা শখ পিরপূরেণর সমাধান - �যমন বাগান, �সলাই,রা�া বা�া ইত�ািদ।

এভােব স�ব� কাজ আমােদর এিগেয় িনেয় যােব, �তরী হেব সকেলর মেধ� সুদঢ়ৃ স�ক�  এবং চলার পথেক
করেব অেনক সহজ এবং সু�র।  মিহলােদর �� হেব সাথ�ক।

আমােদর �ফান বা ইেমইেল �যাগােযাগ ক�ন
৬৪৬-৫৯৮-২৮৬৪ (শােহলা �বগম)
৩৪৭-২০১-১২৪৬ (সানজানা খান)

অিফিসয়াললালএনওয়াইিস@িজেমইল.কম


