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প্রর্িষ্ঠািাবদর কর্া
২০১৮ সারলর গ্রীরের এক উিপ্ত আর্দ্য রারে সানজানা খান এিং আরয়শা আক্তার এর মেখা হরয় যায়। সাক্ষ্ারের প্রথম
করয়ক বমবনরটর মরধযই মেখা মগল ময োরা েুজনই একই প্রাথবমক বিেযালরয় (বপএস 56) পর়ের ন এিং নরউরডর
পাশাপাবশ েুই ব্লরকর মরধয ি়ে হরয়র ন। োরের েুজরনর পবরিারই িাংলারেরশর সুরমা নেীর েীরর বসরলট শহর মথরক
আগে। একই পটিূ বম এিং পাবরপাববক
য ঘবনষ্ঠো সরিও, োরের গে ২৯ ি রর কখনও মেখাই হয়বন। েরি মেখা হওয়ার
টিক করয়ক মাস পরর লাল এর প্রবেষ্ঠা হরয়ব ল।
লাল শুরুর বেরক $ ৩,০০০ এরও কম িারজরট পবরিাবলে হরয়ব ল। লাল একটট প্ররয়াজন বিবিক মূলযায়ন পবরিালনা কররর
যা লাারলর পাইলট মপ্রাগ্রামগুবলর বিবি তেবর কররব ল। লারলর প্রথম েহবিল সংগ্ররহর অনুষ্ঠারন মমাট জমাকৃে অথ য
$১২,০০০ াব়েরয় যায়, যার ১০০% অথ ৭
য সপ্তারহর একটট পাইলট মপ্রাগ্রাম এর জনয িযায় করা হয়। লাল বশক্ষ্া, সংস্থান এিং
স্বক্ষ্মো সৃটির মাধযরম িাংলারেশী মমরয়রের প্ররয়াজনীয়োগুবলরক িাস্তিায়ন কররে প্রবেশ্রুবেিদ্ধ। প্রায়শই, পদ্ধবেগে
এিং প্রাবেষ্ঠাবনক কািারমার কাররি, িাংলারেশী মমরয়রের অংশগ্রহন সামাক্তজকিারি উরপক্ষ্া করা হয়। োরা ময এই
িাংলারেবশ সম্প্রোরয়র একটট অবিরেেয অংশ আর োরের অংশগ্রহি ময কেটা গুরুত্বপূি ো
য মিাঝারনাই আমারের মূল
লক্ষ্য।
িাংলারেশী নারীরের মরধয লাল এর সাপ্তাবহক ক্লাসগুবলর মাধযরম ইরোমরধয বিপ্লিী এিং বনবি়ে বস্থবেস্থাপকোর বনেশনয
লবক্ষ্ে হরয়র । োরা সিাই একসারথ কাজ করার মধয বেরয় 'লাল' মক মটকসই, স্বীকৃে এিং সম্প্রোয়-বনয়বিে উৎকর্ য
সাধরনর বেরক বনরয় যারেন। আমারের েল, আমারের বনিাহী মিাডয আর আমারের মবহলারের সারথ একসারথ
বমরলবমরশই আমরা আজ এক অপ্রবেররাধয শক্তক্ত 'লাল'।

Sanjana Khan

Ayesha Akhtar

Executive Director
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Board Chair
& Co-Founder

বিত্রগ্রাহক : সালমা আহরমে ( বনউ ইয়কয মিাটাবনকাল গারডযন, ২০১৯)

াব র

ক্ষ্য

মাবকযন যুক্তরারে সংগটিে কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রোরয়র ইবেহাস দ্বারা লাল প্রিাবিে হরয়ব ল। নাগবরক অবধকার মনোরা 'লাল' মক োরুনিারি
প্রিাবিে করর। ১৯৫৭ মথরক ১৯৭০ সারলর মরধয নাগবরক অবধকারকমীরা সমগ্র েবক্ষ্রি গ্রামীি অঞ্চরল ৯০০ টটরও মিবশ নাগবরকত্ব
বিেযালয় প্রবেষ্ঠা কররব রলন। এই েৃিমূল বশক্ষ্ামূলক প্রিাররর োে্ক্ষ্বিক লক্ষ্য ব ল আবিকান (কৃষ্ণাঙ্গ) আরমবরকানরের মিাটার
বনিন্ধরনর জনয প্ররয়াজনীয় স্বাক্ষ্রোর পরীক্ষ্ায় উিীি করা।
য
েরি, স্কুলগুবল বনরজই কমী হওয়ার এিং সম্প্রোরয়র পবরিেযরনর জনয
কাজ করার প্রবশক্ষ্ি বেরে থারক। মপ্রাগ্রামটটর প্রবেষ্ঠাো ও পবরিালক মসবিমা ক্লাকয এ বমশরনর সংবক্ষ্প্তসার জাবনরয় িরলব রলন:
"স্বাক্ষ্রো মারনই মুক্তক্ত।
টিক একইিারি সম্প্রোরয়র মরধয পবরিেযরনর জনয 'লাল' ২০১৯ সারলর মািয মথরক আগস্ট পযন্ত
য নরউরড একটট প্ররয়াজন বিবিক
মূলযায়ন কররর , মযখারন আমরা ২০০ িাংলারেশী এিং েবক্ষ্ি এবশয়ার সমীক্ষ্ায় জবরপ কররব । এই সমীক্ষ্াগুবল জনরগাষ্ঠীর
প্ররয়াজনীয় সংস্থানগুবল কী প্ররয়াজন এিং সম্প্রোরয়র সিরিরয় গুরুত্বপূি সমসযাগুবল
য
কী ো বনধারি
য কররে গুিগে এিং পবরমািগে
প্রশ্ন ক্তজজ্ঞাসা কররব রলন। এই সমীক্ষ্াগুবল স্থানীয় জনরগাষ্ঠীর সেসযরের সারথ সম্পকয স্থাপন এিং ৩০ ি রররও মিবশ সময় ধরর
ঐবেহাবসকিারি উরপবক্ষ্ে একটট জনরগাষ্ঠী মরধয একটট বিবি স্থাপরনর জনযও জরুবর ব ল। বিন্ন বিন্ন প্রকল্প এিং সংস্থারনর মাধযরম,
লাল মমরয়রের-এর একটট সক্তক্রয় সম্প্রোয় তেবর কররি যারা প্রেযক্ষ্ পেরক্ষ্প এিং সংলারপর মাধযরম বনরজরক এিং এরক অপররক
ক্ষ্মোবয়ে কররে পারর। যুগ যুগ ধরর সাংস্কৃবেকিারি, বনয়মোবিকিারি এিং প্রাবেষ্ঠাবনকিারি িাঙাবল মমরয়রের বদ্বেীয় মেবির
নাগবরক বহসারি বিরিিনা করা হরয়র । োই ঐবেহাবসকিারি, বনউ ইয়কয বসটটরে অবিিাসী িাংলারেশী মমরয়রের ইংররজী বশখরে পারা,
িাকবর পাওয়ার িা মিাট মেওয়ার জনয প্ররয়াজনীয় স্থান এিং সংস্থানগুবলর অিাি ররয় মগর । সংস্কৃবেগে,ঐবেহযগে এিং ধমীয়িারি
প্রিবলে সমারজর এই পশ্চােপেোরকই 'লাল' বনমূল করার
য
জনয কাজ করর যারে। মসবিমা ক্লারকযর উিরাবধকার অনুসরি করর
আমরাও বিবাস কবর ময িাংলারেবশ মমরয়রা বশক্ষ্ার মাধযরমই মুক্তক্ত পারি।
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প্রব াজন-র্ির্িক িূ যা ন
২০১৯ সারল 'লাল' নরউরড িাংলারেশী সম্প্রোরয়র প্ররয়াজনীয়েগুবল যথাযথিারি বিবিে করর । এিারি গুিগে এিং
পবরমািগে েথয সংগ্ররহর করর মূলযায়ন করা হয়। স্থানীয় জনরগাষ্ঠীরে ২০০ জরনরও মিবশ মানুর্ এরে অংশ মনয়।
মূলযায়রনর ফলাফল মথরক স্বাস্থযরসিা, মানবসক স্বারস্থযর বিকাশ এিং অথননবেক
য
ক্ষ্মোয়রনর অিাি সহ মিশ
করয়কটট বির্য় বনধারি
য করা হয়। িাংলারেবশ জনরগাষ্ঠীর সারথ এ বির্য়গুরলা বনরয়ই লাল কাজ করর িরলর ।
আমরা মেখরে মপরয়ব , ময সমসযাগুবল িাংলারেশী মমরয়রের িহু ি র ধরর ধরর সংকটাকীি কররর
য
এগুরলা মকানও
নেু ন ঘটনা নয়। এর মরধয অরনকগুবল বির্য় স্থানীয় িা রােীয় সংস্থা বেরয়ও উরপবক্ষ্ে। লাল এর প্রকল্পগুবল এখান
মথরকই উৎসবরে। 'লাল' এই িাোঁধাগুবলরক মমাকারিলা কররে মমরয়রের প্ররয়াজনীয় েক্ষ্ো এিং সংস্থারনর মযাগান বেরে
িদ্ধ পবরকর।

মমরয়রা একটট ইংররক্তজরে কথা
িলার িা ESL ক্লাস কররে মিরয়র ।

মমরয়রা শুধুমাত্র িাঙাবল মবহলারের
জনয একটট শরীর িিযা িা িযায়ারমর
ক্লাস মিরয়ব ল।

মমরয়রা তেবনক ৮ ঘন্টার মিবশ সময়
একাবকরত্ব কাটায়।

জবররপ অংশগ্রহিকারী মমরয়রা ব্রঙ্করসর
নরউরড িসিাসকাবর। এখারন লক্ষ্নীয় ময
আমারের িাংলারেবশ সম্প্রোরয়র মানুরর্রা
সীবমে এলাকা জুর়ে ব়েরয় ররয়র ।

২০০

মমরয়রের সমীক্ষ্া করা
হরয়র

৩৯%

মমরয়রা কমসংস্থান
য
সন্ধারন সহায়ো
মিরয়র

২০১৯-২০২০ পাই ি প্রকল্প
ইংররজী বশখার ক্লাস
আমরা ২০১৯ এর প্ররয়াজনীয়ো বিবিক মূলযায়ন মথরক প্রাপ্ত ফলাফরলর মাধযরম স্থানীয়
আর সাংস্কৃবেকিারি উপযুক্ত ইংররক্তজ ক্লাসগুবল বনরে শুরু কবর। জবররপ ৯৭% মমরয়রা
এরে অংশ বনরে মিরয়ব ল।
ইংররক্তজরে কথা িলার ক্লাস প্রসরঙ্গ অরনরকই িরলব রলন ময োরা ইংররক্তজরে
মযাগারযাগ কররে অস্বক্তস্ত মিাধ কররব রলন কারি এটট "োরের মুখ মথরক মিবররয়
আসরি না"। এই ক্লাসগুবল যুগান্তরকারী ব ল কারি মমরয়রা োরের মমৌবলক বির্য়গুবল
বনরয় কথা িলার অনুশীলন কররে মপররব ল। একই সারথ এরক অপররর সারথ কথা
িলার মাধযরম োরা তেনক্তন্দন জীিরন িযিহার উপরযাগী ইংররক্তজগুবল আয়ত্ব কররে
মপররব ল।
িার্ার কাররি সৃ্ি িাধাগুবল অবেক্রম কররে পাররল মমরয়রা অরনক সুরযাগ সুবিধা
বনরজরের কারজ লাগারে পারর যা োরেররক স্বাস্থযকর এিং আনন্দময় জীিনযাপরন
সক্ষ্ম করর।

২০১৯-২০২০ পাই ি প্রকল্প
সুস্থো প্রকল্প
অংশগ্রহিকারীরের কািারমাগে িিযার মাধযরম শারীবরকিারি সক্তক্রয় হওয়ার জনয
উৎসাবহে করা হরয়র । ২০১৯ এর প্ররয়াজনীয়ো বিবিক মূলযায়রন মেখা বগরয়র ময
শুধুমাত্র মমরয়রের জনয সাংস্কৃবেকিারি উপযুক্ত অনুশীলরনর জায়গার প্ররয়াজন।
জবরপ করা ৮৬% মমরয়রা মিরয়ব ল শারীবরকিারি সক্তক্রয় থাকরে ।
মযাগিযায়াম এিং স্পিন ক্লারসর মাধযরম অংশগ্রহিকারীরা মানবসক স্বারস্থযর গুরুত্ব
বশরখর ন। লাল এর স্পিন ক্লারস প্রথমিাররর মরো সাইরকল িাবলরয় যাওয়া মিবশরিাগ
মবহলারা পাবরিাবরক োবয়ত্ব পালরনর পাশাপাবশ ধারািাবহকিারি অনযরেররকও এই ক্লারস
মযাগোন কররে উৎসাবহে কররর ন। সাংস্কৃবেক িাোঁধা িাঙার পাশাপাবশ লারলর
ক্লাসগুবল মমরয়রেররক অনুশীলরনর মাধযরম োরের বনজস্ব শারীবরক এিং মানবসক
সুস্থোর জনয জায়গা তেবর কররে উৎসাবহে কররর

ক্লারসর সংখযা

অংশগ্রহিকারী

সপ্তাহ

স্পিন
িাঙ়ো নাি

মযাগিযয়াম
কাবডযও

২০২০ সাব র আেমশু
আদিশুিারী
মারী প্প্রকল্প
রকল্প
গিনািুক্ত
িযক্তক্ত

আরমবরকারে আেমশুমাবর প্রবে েশ ি রর পবরিাবলে হয়।
বনউইয়কয বসটটরে িাংলারেবশরা র্দ্ুে িধমান
য
অবিিাসী
জনরগাষ্ঠীর অনযেম হরলও, নরউরড িসিাসকারী িাংলারেবশ
জনসংখযা সম্পরকয মকানও েথয মনই।

১৩২ টট পবরিার গিনািুক্ত হরয়র

পবরিার িা়ো
থারক

পবরিাররর বনজস্ব
থাকার জায়গা
ররয়র

মাবকযন যুক্তরারে
িসিাস ি র

িেযমারন বিেযমান েরথযর অিারির ফরলই লারলর ২০২০
সারলর জনরগাটষ্ঠ বিবিক জবরপটট শুরু হরয়ব ল। একাররি
২০২০ সারলর আেমশুমাবররে িাংলারেবশ জনসংখযা গিনা
করার জনয লারলর প্ররিিা একই সারথ পবরিাবলে হরয়ব ল।
এই মফান িযাংবকং উরেযারগর আরগ প্রবেটট এলাকার
শোবধক পবরিার মফডাররল এিং রােীয় আবথকয সুবিধার
জনয আওোিুক্ত ব ল না।

শহরাঞ্চল
মথরক

গ্রামাঞ্চল
মথরক

পবরিার প্রবে গ়ে
মলারকর সংখযা

জনব াটষ্ঠ জর্রপ
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জনতাত্ত্বিক জরিপেি ফলাফল
লাললর এই প্রলেষ্টা সম্প্রদাল়ের সদসযলদর সালে সহল াগিতার
সম্পর্ক স্থাপলে সাহা য র্লরলে। পগরবারগুললা োিগরর্
অংশগ্রহলে লেষ্ট সক্রি়ে হল়েলে সংলবদেশীল সমেে,
ক
আগের্
ক সহা়েতা প্রদাে (কর্াগিড -19 জরুরী ত্রাে সহা়েতার
মাধ্যলম) আর আদমশুমাগরর গুরুত্ব সম্পলর্ক তেয প্রোর এর
র্ারলে।
লাল পগরোগলত ১০ প্রলের জগরপটি কদলশর বাগি (জন্মিত
কজলা), মাগর্কে ক্ত
ু রালে বসবাস র্াল (বের), বাগির আর্ার,
বাগষর্
ক আ়ে এবং গ্রামীে বা শহর লালে সম্পগর্কত প্রে
ক্রজজ্ঞাসা র্লর। বাগষর্
ক পাগরবাগরর্ আ়ে, ক্ত
ু রালে বসবালসর
বের, র্মসংস্থালের
ক
হার এবং আরও অলের্ গর্েু গেল়ে
জন্মিত কজলার মলধ্য সংল ািগুগল কবাঝার কেলত্র জগরপ
ফলাফল সহা়ের্ হলব।

জন্মলজলা এবং র্মসংস্থাে
ক
গিগিলত মাগর্কে ুক্তরালে বসবাসর্াল (িি বের)

ফলাফল ের্াপলাচনা
য
অংশগ্রহের্ারীলদর মলধ্য ারা োর্ুগর খুজ
ুঁ লেে বা
কবর্ার, তালদর কেল়ে ঢার্া ও গসললি কেলর্ আিত
অগিবাসীরা ুক্তরালে কবগশ গদে অবস্থাে র্লরলেে
এবং এরা মূলত োর্ুরীজীগব। জেসংখযার জগরপ
কেলর্ প্রাপ্ত সংখযার গিগিলত উিরদাতালদর
কবগশরিািই মূলত ঢার্া এবং গসললি কেলর্
এলসলেে (এই গ্রাফটিলত কদখালো হ়েগে)।
বগরশাল

েট্টগ্রাম

র্ুগমল্লা

র্মরত
ক

ঢার্া

খুলো

র্মসংস্থাে
ক
খুজ
ুঁ লেে

রাজশাহী

কবর্ার

রংপুর

গসললি

ককারিড -১৯ এি প্রিাব
জগরপর্ৃত পগরবারগুগল অববধ্িালব বাস
র্রলেে এবং এরা সব ধ্রলের সুগবধ্া
বক্রিত
(কবর্ারত্ব িাতা, প্রলোদো কের্ বা স্নাপ সুগবধ্া)

জগরপর্ৃত পগরবার কর্াগিড ১৯ -এর র্ারলে
আগের্
ক জটিলতার র্ো জাগেল়েলেে

িমবধ্মাে
ক
সংর্লির জবালব, লাল দ্রুত পদলেপ গ্রহে র্লর।
'কলার্াল ার্াত' োমর্ সংিঠলের সালে ক্ত
ু হল়ে লাল
কর্াগিড -১৯ ত্রাে তহগবল সংগ্রহ অগি াে শুরু র্লর। লাল
এর্ এর্টি পগরবালরর আর্ার, অগিবাসে, স্নাপ সুগবধ্া প্রাগপ্ত
এবং কর্াগিড -১৯ এর র্ারলে স্বালস্থযর প্রিাব পগরমাপ র্লর
সহা়েতার পগরমাে টঠর্ র্লর। এই সূের্টি বযবহার র্লর
আমরা পগরবার প্রগত $৪০০- $১০০০ েিদ সহা়েতার গবতরে
র্রলত সেম হই।
ত্রাে তহগবললর মাধ্যলম লাল ৫৪ টিরও কবগশ পগরবারলর্ মুগদ
দ্রবযাগদ এবং েিদ সহা়েতা গবতরে র্লরলে।

জগরপর্ৃত পগরবার কর্াগিড ১৯ শুরু হও়োর
আলিই স্নাপ সুগবধ্া কপল়েগেল

এোিাও লাল ৩০ পগরবারলর্ সহা়েতা়ে সহা়েতার জেয
(১০,০০০ ডলার) এেও়োইগস ইমপযাক্ট অেুদাে কপল়েলে।
লাল কমল়েলদর এর োলম েিদ সহা়েতা প্রদাে র্লরলে এবং
পগরবারগুললালর্ কসসব কমল়েলদর অবদাে সম্পলর্ক অবিত
র্লরলে।

আমালদর কর্াগিড -19 গবতরলে $৪০০-$১০০০ ডলার েিদ সহা়েতা োিাও গডম, িুো,
োল, দুধ্, রুটি, মসুর ডাল (ডাল), পাস্তা, ধ্লে, আম, কঢুঁ িশ, আলু, কপুঁ়োজ, র্লা, কদগশ
দই, জীবােুোশর্, সাবাে এবং সযাগেিাইজার জাতী়ে গেতয প্রল়োজেী়ে দ্রবয গেল।

ব্রঙ্কস েরলরস প্ল্যাটফর্ য

সাাংগঠরনক কার্াবলী
য
র্ীিালব লাাললর আদমশুমাগর ২০২০ এর
উলদযাি এবং কর্াগিড -১৯ এর সহা়েতা
র্া িম
ক
সম্প্রদা়ে জুলি মুলখ মুলখ র্ো়ে
েগিল়ে পলিলে তার এর্টি গেত্রর্ল্প
এখালে কদখালো হল়েলে । মালঝর গেত্রটি
েরউলড লাললর প্রগতটিত কেিও়োর্কলর্
উপস্থাপে র্লর। মালঝর সালে সং ক্ত
ু
প্রগতটি বৃি লাললর এর্টি সদসযলর্
প্রগতগেগধ্ত্ব র্লর। কোি লাল করখা
কেোলশাো লাললর কেিও়োর্ক কেলর্
করফালরললর মাধ্যলম কর্ােও পগরবারলর্
গেলদশ র্লর।
ক
এটি গেক্রত্রত র্লর: (১) লাল
র্ীিালব সম্প্রদাল়ের মােুষলদর ২০২০
সাললর আদমশুমাগর পূরলে COVID-19
এর প্রিাব সম্পগর্কত তেয সংগ্রলহর জেয
সহা়েতা র্লরগেল; (২) র্মী সদসযলদর
র্ালজর সালে ক্ত
ু হও়োর গুরুত্ব আর
তালদর অংশগ্রহে।

২০২০ সাললর ব্রঙ্কস-ও়োইড পগলগস কডগললিি প্ল্যািফলমরক অংশ গহসালব, বাংলালদশী সম্প্রদাল়ের সালে
সরাসগর প্রাসগির্ মূল েীগত গবষ়ের্ কেত্রগুগলর প্রগতগেগধ্ত্ব ও সমেেক র্রার জেয লাল ২০ টিরও কবগশ
সম্প্রদা়েগিগির্ সংস্থা়ে ক ািদাে র্লরলে।
২০২০ সাললর ব্রঙ্কস -ও়োইড পগলগস কডগললিি প্ল্যািফম,ক উির-পক্রিম ব্রঙ্কস র্গমউগেটি অযান্ড ক্লারক্রজ
(এেডাব্লুগবগসগস) এর কেতৃলত্ব লাল গবগিন্ন সংস্থার সালে অংশ গেল়েগেল এবং বাঙাগল সম্প্রদাল়ের
প্রগতগেগধ্ত্ব র্লরগেল ক খালে আমরা ৩০ টি েীগতমালার কেত্র গেধ্ারে
ক র্লরগেলাম। এই
কেত্রগুললাই শীষ গতেটি
ক
অগ্রাগধ্র্ারলর্ গে়েন্ত্রে র্লর আর তা হল : গশো, আবাসে এবং অগিবাসে।
পগরসংখযােিতিালব এই র্াজটি অপগরহা গেল
ক
র্ারে জেসংখযার গহসালব বাঙাগল সম্প্রদা়ে সম্পলর্ক
কর্ােও তেয গবদযমাে কেই। এই প্ল্যািফলমরক অংশ গহসালব লাল স্থােী়ে বাংলালদশী সম্প্রদা়েলর্
পাগরপাগবর্
ক সংিঠেগুগলর সালে কজাি িঠলে অবগহত র্লর।

স্বাস্থ্য রবচাপিি জনয রেওরস রিযারিাং করর্টট
সাম্প্রগতর্ মাসগুগললত, কর্াগিড-১৯ ববগবর্ মহামারীটি বতকমালে গবদযমাে স্বাস্থয ববষমযগুগললর্
সংখযালঘু সম্প্রদাল়ের জেয আরও বাগিল়ে তু লললে। স্থােী়ে েরউড সম্প্রদাল়ে অসংখয প্রগতলরাধ্ল ািয
মৃতুযর স্বাস্থযলসবা সম্পগর্কত তলেযর গহসালব িরগমল গেল। তালদর মলধ্য অলেলর্ই শুধ্ু ি়েই পা়েগে বরং
বুঝলত কপলরগেল ক এর্িা খারাপ সম়ে আসলত ালে। এলদর মলধ্য রল়েলে এগশ়োে পযাগসগফর্
আলমগরর্াে (এগপএ), র্াললা, লযাটিলেক্স এবং বলেরক অেযােয মােুষ। এরা এই গবববযাপী সংখযািগরি, গর্ন্তু
কর্াগিড-১৯ এ তু লোমূলর্িালব কবগশ মারা ালে।

সং ুক্রক্তর মাধ্যম
লাল এর র্মী
লাল সদসযবৃন্দ

এর ফলস্বরূপ, এগশ়োে আলমগরর্াে গেললেে + ফযাগমগল কর্া়োগলশলের কেতৃলত্ব (গসএগসএফ) 'গপপলস
অফ র্ালার কহলে গি়োগরং র্গমটি' িঠলে লাল ১৫ টিরও কবগশ স্থােী়ে, সম্প্রদা়েগিগির্ সংস্থা়ে
ক ািদাে র্লরলে। মহামারীটি আমালদর সমালজর বেববষলমযর
ক
সতয উদ্ঘাটিত র্লরলে, া অলেযলদর
তু লো়ে গেগদক ষ্ট বলের জীবেলর্
ক
কবগশ মূলযবাে বলল মলে র্লর। তাই আমালদর সম্প্রদাল়ের র্ণ্ঠস্বরলর্
আরও দৃঢ় প্রগতজ্ঞার প্রগতশ্রুগত কদও়ো এবং সম্প্রসাগরত র্রা জরুগর।

সার্াত্ত্বজক কর্াগাপর্াগ
র্াধ্যপর্ লাল

রর্রডযা এবাং কপ্রস

জােু়োরী ২০১৯ - আিি ২০২০

গেউজ ১২ দযা ব্রঙ্কস

েরউড গেউজ

আল-জাক্রজরা

গেউজ 12 এর পে কেলর্ কজগসর্া র্াগেংিে মােক ২০১৯ এ
সােজাো খাে, আল়েশা আক্তার এবং সুমো গসগমর
সাোত্র্ার গেল়েলেে। লাল এর প্রেম প্রল়োজেগিগির্
পদলেপ গেল়ে এ প্রগতলবদেটি সম্প্রোগরত হ়ে। খাে,
আখতার এবং গশগম সবাই েরউলড কবলি ওলঠে এবং তালদর
পগরবার জন্মিত িালব গসলললির অগধ্বাগস। তারা
প্রলতযলর্রই গবক্রেন্নতা, অেিে এবং গপতৃতাগন্ত্রর্ সাংস্কৃগতর্
মূলযলবালধ্র বযক্রক্তিত অগিজ্ঞতা রল়েলে া লাল এর মূল
প্রগতপাদয গবষ়ে।

২০১৯ সাললর জুলে েরউড গেউলজর সাংবাগদর্ সাইলল
মলগে লাললর র্া াবলী
ক গেল়ে "েরউলড বাঙাগল মগহলালদর
সুদৃঢ় েমতা়েে সংিঠে'' গশলরাোলম এর্টি প্রগতলবদে
প্রর্াশ র্লর। মলগে বাংলালদশী বাজার কমলা়ে লাললর প্রেম
অেুিাে েলার্ালীে সমল়ে সােজাো খাে এবং আল়েশা
আক্তালরর সাোত্র্ার গেল়েগেললে। এলত পুরুষতাগন্ত্রর্
সমালজর প্রগত প্রগতক্রি়োশীল 'লাল' এর আত্মপ্রর্ালশর র্ো
োপা হল়েগেল। মললাগের গেবন্ধটি এর্টি অন্তদৃকটষ্টপূে ক
প্রর্াশো া লাল এর েীগতিত জা়েিাটিই বযাখযা র্লর।

েলমাে মহামারীর মলধ্য প্রােগমর্ মাঠ প াল়ে
ক র্াজ
র্রা এর্টি সংিঠে গহসালব লাল এর উলদযািগুগল
আল-জাক্রজরার সাংবাগদর্ সাগমরা সালদলর্র েজলর
পলিগেল। গবলশষ র্লর পগরবারগুললালর্
তাত্েগের্িালব জরুগর ত্রাে সরবরালহর গিগিলত
র্াজর্রা গেল়েই এ প্রগতলবদে । স্বাস্থয ববষলমযর
পাশাপাগশ বাংলালদশী মগহলালদর জেয লাল ক সব
র্াজ র্লর োলর্ তা গেগিত র্লরই সালদর্ এই
প্রগতলবদেটি বতগর র্লরলেে। গতগে গললখলেে ক
লাল এমেই এর্টি সুন্দর পগরলবশ বতগর র্লরলে
ক খালে বাংলালদগশ কমল়েরা সুস্থ ও আেন্দম়ে
জীবে াপলের জেয সংস্থাে সরবরাহ কপল়ে োলর্।

গেবন্ধটি এখালে পিুে:

গেবন্ধটি এখালে পিুে:

গেবন্ধটি এখালে পিুে:

http://bronx.news12.com/story/
40077207/norwood-womencreate-nonprofit-dedicated-tohelping-bengali-women-walks-atightrope-in-norwood/

https://www.norwoodnews.org/a
-bengali-womens-empowermentgroup-walks-a-tightrope-innorwood/

https://www.aljazeera.com/inde
pth/features/nyc-bangladeshicommunity-struggles-copecoronavirus200429180945222.html
walks-a-tightrope-in-norwood/

ইেিাগ্রালম অেুসরের্ারী কপল়েলে

কমাি কলালর্র র্ালে কপ ৌঁলেলে

অেলাইে প্রগতক্রি়ো এলসলে

রর্রডযা এবাং কপ্রস
লাল গ্রীষ্ম

লাল এি শীত

লাল ‘গ্রীষ্ম' গেল লাল এর প্রেম তহগবল সংগ্রলহর
অেুিাে। আল়োজে র্রলত কললিগেল এর্ মাস।
আমরা এ অেুিালের জেয এর্টি ক্লাব, োরজে
র্ুইউর দগেে-এগশ়োে গশল্পী এবং গডলজ করখালর্
এলেগেলাম। এটি গেল প্রগতলরাধ্ ও গবপ্ল্লবর
প্রগতেগব।

ককারিড -১৯ তহরবল সাংগ্রহ

লাল শীতর্ালল গিতী়ে-তহগবল সংগ্রলহর উলদযাি
সমাপ্ত র্লরলে। েুটির মওসুলম, লাাললর েবিটঠত
দলটি তালদর বযক্রক্তিত কেিও়োর্ক এর মাধ্যলম
দ্রুত $৬০০০ এর তহগবল সংগ্রহ লেযমাত্রা
োগিল়ে া়ে।

কলার্াল ার্ালতর' সালে অংশীদার হল়ে লাল মহামারীর
প্রগতক্রি়ো়ে 'কর্াগিড-১৯ ত্রাে তহগবল োলম' এর্টি
তহগবল সংগ্রহ অগি াে শুরু র্লরগেল। এর প্রােগমর্
লেয গেল $১২,৫০০ ডলার, তলব অগি ালের অলধ্র্
ক
সমল়েই লাল লেযমাত্রা়ে কপ ৌঁলে া়ে।

সরাসগর সহা়েতা
এবং মুগদ সামগ্রী
সংিৃহীত তহগবল

জে দাতা

সংিৃহীত তহগবল

গদলে

অেুিাে
পগরোলো
প্রশাসগের্

দাতা

গদলে

অেুিাে
পগরোলো
প্রশাসগের্

দাতা

গদলে

পগরবারলর্ গবতরে র্রা হল়েলে

আরথক
য রববৃরত

পরবতী পাুঁে বেলরর আেুমাগের্ প্রবৃক্রি

২০২০ অেবেলর,
ক
লাাললর কমাি বযল়ের ৮৮% গেল র্া িম
ক
বাবদ, া জাতী়ে িি ৭০% এর কেল়ে অলের্ উপলর।
এর অে হ'ল
ক
লাললর জেয দাে র্রা প্রগতটি ডলালর ৮৮ কসন্ট সরাসগর সম্প্রদা়ে র্মসূক েীলত বযা়ে হ়ে। আসন্ন
অেবের
ক
২০২১ সালল, লাল এই আেুদাে জযাগমগতর্ হালর বাগিল়ে কে়োর পগরর্ল্পো র্লরলে। লাল বতকমাে দাতার
সংখযা প্রসাগরত র্লর এবং আরও অেুদাে আর্ষেক র্লর $৬৬২,০০ অো়েলের
ক
প্রতযাশা র্লর। এটি লাললর
কপ্রাগ্রাম সম্প্রসারলের লেযলর্ সেম র্রলব। লাল গেজস্ব এর্টি অগফলসর জা়েিা কে়ো়ে আশা রালখ ক খাে
কেলর্ র্া াবলী
ক
আর প্রশাসগের্ র্াজ দুলিাই পগরোগলত হলব। লাল অগতগরক্ত র্মী কেও়োর পগরর্ল্পো র্লরলে
এবং র্মীলদর জেয বয়ে র্রলব ২৫০,০০ ডলালরর কবগশ া গর্ো অেবের
ক
২০২০ সালল বয়ে র্রা
$২৫,০০০ কেলর্ অলের্ কবগশ। লাল কসলাই সমবা়ে ও প্রজেে গবোর অগি ালের মলতা েতু ে র্মসূক গেলতও
গবগেল়োি র্রলব।

তহগবল সংগ্রহ
প্রশাসগের্

র্া িম
ক

সাধ্ারে অেুদাে
কর্াগিড -১৯
ত্রাে তহগবল

বাগষর্
ক বযা়ে
(২০২০ অে-বের)
ক

$৪ গমগল়েে
$৩ গমগল়েে
$২ গমগল়েে
$১ গমগল়েে

বাগষর্
ক উপাজকে
(২০২০ অে-বের)
ক

অেুদাে

$৫ গমগল়েে

অে-বের
ক
২০২০

অে-বের
ক
২০২১

অে-বের
ক
২০২২

অে-বের
ক
২০২৩

অে-বের
ক
২০২৪

২০২০-২০২১ প্রকল্প
কিাট প্রচািণা

কসলাই সর্বায

আরথক
য সাবলীলতা

আলমগরর্ার ২০২০ সাললর সাধ্ারে গেবােলে
ক
লাল এর ইংলরক্রজ গশখার
ক্লালস িেতাগন্ত্রর্ গেবােে
ক
প্রক্রি়ো সম্পলর্ক কম গলর্ তেয কদ়ো হলব।
লাল এর র্মীরা কিািারলদরলর্ গেবােলের
ক
প্রােী, দল ও রাজবেগতর্
সহল াগিতা সম্পলর্ অবিত র্রলব। গবলশষ র্লর বাংলালদশীলদর
উপর্ালর ালদর মূল েীগতিত অবস্থাে োর্লব তালদর সম্পলর্ক অবগহত
র্রার জেয আমালদর দল কপ ৌঁলে ালব িারপ্রালন্ত।

লাল এক্স, এর্টি কসলাই সমবা়ে ক খালে মাগলর্ গহসালব গতেজে মগহলা
িারা এর্টি পাইলি কপ্রাগ্রাম শুরু হলব। এর্জে মগহলার মাগলর্াোধ্ীে
কসলাই সমবাল়ে প্রগতটি মগহলা ম াদাপূ
ক
ে আ়ে
ক
র্রলব। এই পাইলি
কপ্রাগ্রামটি রগবেহুড ফাউলন্ডশলের এর্টি পুরষ্কালরর মাধ্যলম সম্ভব
হল়েলে। লাল এলক্সর মলধ্য গদল়ে আমরা েুঁর্গশ-র্াুঁোর (ঐগতহযবাহী
বাঙাগল কসলাই) কি রব পুেরুিার র্রার আশা রাগখ।

মগহলালদর অেবেগতর্িালব
ক
গশগেত হল়ে উঠলত এবং তালদর গেজস্ব আগের্
ক
লেয অজকলে গেলজলর্ শক্রক্তশালী র্রার জেয অেবেগতর্
ক
েমতা়েলের গদলর্
দৃটষ্ট গেবি র্রা জরুগর। আমালদর পাঠযিলম অংশগ্রহের্ারীরা গেলজলদর
োলম এর্টি কেগর্ং এবং কসগিংস অযার্াউন্ট কখালা, র্াঠালমািত সি়ে
পগরর্ল্পো বতগর র্রা, বাগির মাগলর্াো পাও়োর পে বতগর এবং গবগেল়োলির
মূলধ্ে িঠলের জেয গেলজলদর মলধ্য ঋে োলু র্রার মলতা কম গলর্
গবষ়েগুগললর্ প্রাধ্ােয গদল়ে োলর্।

মগহলারা ববধ্তাসূলত্র
োিগরর্

২০২০ গেবােকলের
গেবগন্ধত কিািার

মগহলালদর কসলাই সমবা়ে
শুরু র্রলত কেল়েগেল

মগহলারা মাগসর্ অে ক
োে

জে লাল এর
র্মী-মাগলর্াো়ে
গেল়োক্রজত

জে মগহলা আগের্
ক সাবলীলতার জেয
আমালদর শরৎর্ালীে ২০২০
পাঠযিলম তাগলর্ািুক্ত হল়েলে

কর্ৌথ উপ্যাগ
ো ে সহল াগিতার মাধ্যলম
সমালজর জেয প্রল়োজেী়ে সামাক্রজর্
পগরলষবা বতগর এবং সরবরাহ র্রাই লাললর
লেয। এটি এশী়ে সম্প্রদা়েলর্ সামাক্রজর্
র্ালজ অংশগ্রহে র্রার জেয খুবই অেুলপ্ররো
কদ়ে। আিামীলতও লাল সমমো সামাক্রজর্
এরর্ম আলরা অলের্ সংিঠলের সালে এর্
হল়ে আলরা অলের্ পগরর্ল্পো বাস্তবা়েে
র্রলব। ক িালব আমরা এগিল়ে াক্রে তলত
আশা র্রা া়ে ক , আমালদর বাংলালদশী
মগহলারা গশো, অেবেগতর্,
ক
রাজবেগতর্ ও
িাষাতাক্রির্িালব সর্ল বাুঁধ্া র্াটিল়ে
উঠলবে।

কর্া়োগলশে ফর এগশ়োে
আলমগরর্াে গেললেে এন্ড ফযাগমগলস
এগশ়োে আলমগরর্াে কফডালরশে

আলমগরর্াে ইিাগল়োে
র্যান্সার ফাউলন্ডশে

ব্রঙ্কস কর্াঅপালরটিি
কডলিলপলমন্ট ইগেগশল়েটিি
গমর্ং এে ও়োই গস
ো়ো গসগডগস

র্গমউগেটি
র্গমউগেটি পািক োরগশপ
২০১৯-২০২০

েে ওল়েি
ক
ব্রঙ্কস র্গমউগেটি এন্ড ক্লারক্রজ
এগশ়োে আলমগরর্াে রাইিাস ও়োর্ক
ক
শপ

গেউজ ১২ দযা ব্রঙ্কস
েরউড গেউজ
আল-জাক্রজরা

ইউগেিাগসটি
ক কেইবার
হাউক্রজং কপ্রাগ্রাম
কলার্াল ার্াত

সাগখ ফর সাউে এগশ়োে ওলমে

জাহাজী গসসিাস ক

বগহিঃ
ক ািাল াি

দযা কবিগল কমেিাে
কহলে মুিলমন্ট

গমগড়ো

উন্ন়েে
কজলরাগম গবড
বাংলালদশ
কডলিলপলমন্ট প্রলজক্ট
সাউে এগশ়োে বার
এলসাগসল়েশে গেউ ই়ের্ক

অনুদান প্রদানকািী প্ররতষ্ঠানসর্ূহ
অেুদাের্ারীলদর জেয গেটঠ
তহগবল প্রদাের্ারী ফাউলন্ডশেগুগলর সমেেক োিা লাল অক্রস্তত্ব টিগর্ল়ে রাখাই
র্ষ্টর্র হত। েতু ে সম্প্রদা়েগিগির্ সংস্থা গহসালব সংখযালঘু মগহলালদর গদল়ে
পগরোগলত এর্টি প্রগতিালের জেয তহগবল পাও়ো এমগেলতই র্ষ্টসাধ্য।
পগরসংখযােিতিালব, প্রদি তহগবললর মাত্র ৮% সংখযালঘু সম্প্রদাল়ের মলধ্য া়ে।
লাল শুরু হও়োর প্রেম বেলর, র্া াবলী
ক
সম্পাদলের জেয প্রল়োজেী়ে তহগবল প্রাগপ্ত
প্রা়ে অসম্ভব গেল। অেুদাে প্রদাের্ারী প্রগতিােগুললা আমালদর উপর আস্থা রাখার
র্ারলেই লাল এই প ন্ত
ক সবগুললা মাইলফলর্ অজকে র্রলত কপলরলে। এই
অেুদাে প্রদাের্ারী প্রগতিােসমূহই আমালদর জেয গেিঃশতক গবগেল়োির্ারী রূলপ
আগবিূ ত
ক হল়েলে।
লাল এর র্া াবলীর
ক
প্রগত এই প্রগতশ্রুগতর জেয তালদর সর্ললর প্রগত আমালদর পে
কেলর্ িিীর র্ৃতজ্ঞতা এবং িালবাসা।

লাল এি সম্মারনত দাতাপদি তারলকা

লাল এি সম্মারনত দাতাপদি তারলকা

দাতালদর প্রগত আমালদর গেটঠ
প্রগতিার পর কেলর্ লাললর র্াজলর্ সমেেক র্রার জেয এবং আমালদর প্রগত প্রগতশ্রুগতবি োর্ার জেয
দাতালদর প্রগত আমালদর অলশষ ধ্েযবাদ। লাললর প্রেম বেলরর এই সাফললযর গপেলে আমালদর
প্রলতযর্টি দাতার সহা়েতা অসামােয।
শক্রক্তশালী পাইলি কপ্রাগ্রামগুগল লাল দাতালদর সহা়েতা়ে র্া র্র
ক র্রলত সেম হল়েগেল, া লাললর
িগবষযলতর গিগি গহসালব র্াজ র্রলব।
তৃেমূল সংিঠে গহলসলবই লাল র্াজ র্লর ালব। দাতারা সামগগ্রর্িালবই আমালদর প্রলেষ্টালর্ প্রগতফগলত
র্লর। লাললর প্রগত প্রগতশ্রুগতর জেয দাতালদর প্রগত আমরা িালবাসা এবং র্ৃতজ্ঞতা প্রর্াশ র্রলত োই।
আমরা সবাই লাল এর অগবলেদ্দ্য অংশ।

২১

গ্রন্থনা এবাং েরিকল্পনা

তেয গবলেষে

গশল্প ও ের্শা

গলগপর্ার

সাইযা কশথ
প্রধ্াে তেয গবলেষর্

কসপহি জাফরি
ের্শা সহর্ারী

সানজানা খান
গেবাহী
ক পগরোলর্

ইশিাত আইরশ
সমন্ব়ের্ারী (কর্ শলিত উন্ন়েে)

সানজানা খান
গেবাহী
ক পগরোলর্

ইশিাত আইরশ
সমন্ব়ের্ারী (কর্ শলিত উন্ন়েে)

হারর্দা চুম্পা
র্া িম
ক
সহর্ারী

সাইযা কশথ
প্রধ্াে তেয গবলেষর্

তাসরিকুল ইসলার্
বাংলা অেুবাদর্

২৩

“আগম আেক্রন্দত র্ারে গেলজর
সালে গেলজর মত র্লর সম়ে
বয়ে র্রলত পারগে। “
- সােক্রজদা সাদাত,
লাল এর মগহলার্মী
েগব : করহাো কবিম, 'লাল এক্স' এর র্মী-মাগলর্
আললার্গেত্র গশল্পী: োগফসা ইসলাম ২০১৯

