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BAPA   Bangladeshi Americans for Political Action 
Platform to promote Bangladeshi American political participation and representation at local, state & national level  

বিশেষ প্রেস বিজ্ঞবি 

িাাংলাশেেী আশেবিকানস ফি পবলটিকযাল অ্যাকেন (িাপা) 
 

িাাংলাশেেী আশেবিকানস ফি পবলটিকযাল অ্যাকেন (িাপা) একটি নবগটিত প্লািফর্ ম, যার রূ্ল উদ্দেশ্য হদ্দলা 

বাাংলাদ্দেশ্ী-আদ্দর্ররকান জনদ্দগাষ্ঠীর সার্াজজক এবাং রাজননরতক সদ্দেতনতা গদ্দে ততালা, সজিয়ভাদ্দব উত্তর 

আদ্দর্ররকার স্থানীয়, রাষ্ট্রীয় এবাং জাতীয় পয মাদ্দয়র রূ্লধারার রাজননরতক অঙ্গদ্দন অাংশ্গ্রহন ও ভূরর্কা রাখার জনয তরুণ 

প্রজন্ম সহ সকল তনতৃবৃন্দদ্দক অনুপ্রারণত করা এবাং রূ্লধারার রাজননরতক অঙ্গদ্দন তাদ্দের অাংশ্গ্রহণ এবাং রনদ্দজদ্দের 

প্ররতষ্ঠা করার লদ্দযয যথাসাধয সারব মক সহদ্দযারগতা প্রোন করা।  রবদ্দশ্ষভাদ্দব উদ্দেখয-  িাপা একটি ধর্ মরনরদ্দপয এবাং 

ধর্ ম, বণ ম, রলঙ্গ রনরব মদ্দশ্দ্দষ অ-ববষর্যরূ্লক, অসাম্প্রোরয়ক রনরদ্দপয একটি সাংগিন।  তাই সকল বাাংলদ্দেশ্ী 

আদ্দর্ররকানদ্দের প্ররত আর্াদ্দের রবনীত অনুদ্দরাধ, আপনারা সবাই সহদ্দযারগতার হাত বারেদ্দয় এরগদ্দয় আসুন এই র্হতী 

উদ্দেযাদ্দগ অাংশ্গ্রহণ কদ্দর এই প্রয়াসদ্দক সাফলযর্জিত করার জনয। আপনাদ্দের সহদ্দযারগতাই হদ্দব আর্াদ্দের োরলকা 

শ্জি এবাং রূ্লধারায় আর্াদ্দের তনতৃদ্দের অাংশ্গ্রহদ্দণর প্রধান তসাপান, আপরনও হউন আগার্ীর তগৌরবারিত ইরতহাদ্দসর 

অাংশ্ীোর!  

আর্দ্দের এই প্রয়াদ্দসর প্রথর্ পেদ্দযপ রহদ্দসদ্দব আর্রা নদ্দভম্বর র্াদ্দসর  জাতীয় রনব মােদ্দন প্ররতদ্বজিতায় অাংশ্গ্রহণকারী 

আর্াদ্দের েুই নারী তনতৃেদ্দক (Donna Imam- US Congress (D), Texas, 31st District and Dr Nina Ahmed, Auditor 

General (D), Pennsylvania) সারব মক সহদ্দযারগতা করার জনয এরগদ্দয় এদ্দসরি এবাং আগার্ী ১৫ই আগস্ট,২০২০, শ্রনবার 

সন্ধ্যা ৬.০০ঘটিকায় ((ইস্টান ম িাইর্) রূ্লধারার এই প্ররতরনরধদ্দের রনদ্দয় একটি গুরুেপূণ ম  িাউনহল সভার আদ্দয়াজন 

করা হদ্দয়দ্দি। রূ্ল উদ্দেশ্য-  প্ররতরনরধেকারী এই েুই রূ্লধারার তনতৃদ্দের সাদ্দথ আপনাদ্দের পররেয় কররদ্দয় তেয়া, তাদ্দের 

সুদ্দযাগয তনতৃে সম্পদ্দকম আপনাদ্দের জানার সুদ্দযাগ সৃটি কদ্দর তেয়া এবাং তাদ্দের সাফদ্দলয আপনাদ্দের সহদ্দযারগতা 

কার্না করা।  িাউনহল সভায় তযাগোন করার জনয বি  প্রিজিশেেন বলাংকটি রনদ্দে প্রোন করা হদ্দলা, আপনারা 

সবাই  তরজজদ্দেশ্ন কদ্দর এই গুরুেপূণ ম ভাে্মযয়াল সভায় (জরু্ রর্টিাং)তযাগোন  কদ্দর তাদ্দের উৎসারহত করুন  ইরতহাদ্দসর 

অাংশ্ীোর হবার জনয। আপনাদ্দের সবার অাংশ্গ্রহণ ও সহদ্দযারগতার প্রতীযায় রইলার্।  

“BAPA Townhall Meeting for Dr Nina Ahmed and Donna Imam”-    

FREE Registration Link: 

https://bapanow.com/town-hall-registration 

 

রবনীত রনদ্দবেন, 

িাাংলাশেেী আশেবিকানস ফি পবলটিকযাল অ্যাকেন  
 

বিস্তাবিত তশযযি িনয প্র াগাশ াগ করুন:  

ইশেইল: info@BAPANow.com 

ওশেিসাইি:: https://bapanow.com,  https://www.facebook.com/BAPANow 
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