
 
 

info@BAPANow.com www.BAPANow.com www.Facebook.com/BAPANow 

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) 

আশ াজিত সফল িাউন হাল সভা 

গত ১৫ই আগস্ট,২০২০, শনিবার সন্ধ্যা ৬.০০টায়  অতযন্ত সফলভাবব অিুষ্ঠিত হবয় গগল বাাংলাবেশী আবেনরকািস 

ফর পনলষ্ঠটকযাল অযাকশি (বাপা) আবয়াজিত প্রথে ভার্্চযযয়াল টাউি হল সভা। এবাবরর িবভম্ববরর িাতীয় নিব যার্চবি 

প্রনতদ্বজিতায় অাংশগ্রহণকারী েুই  বাাংলবেশী আবেনরকাি িারী গিতৃত্ববক (Donna Imam- US Congress (D), 

Texas, 31st District and Dr Nina Ahmed, Auditor General (D), Pennsylvania) সানব যক সহব ানগতা করার 

িিযই আবয়ািি করা হবয়নিল এই সভার। সভার প্রারবে বাপা'র উবেশয সম্পবকয সাংনিপ্ত বক্তবয গরবে বাপা'র গকন্দ্রীয় 

কনেষ্ঠটর কে যকতযাবের পনরর্চয় কনরবয় গেি বাপা'র অিযতে স্বপ্নদ্রষ্টা শােস নসজেকী। অিুষ্টাি সঞ্চালিায় নিবলি বাপা'র 

গকন্দ্রীয় কনেষ্ঠটর সেসয তাহনেিা ওয়াটসি এবাং সঞ্চালিা সহব ানগতায় নিবলি অনিকা রহোি। এিাড়া অিুিািষ্ঠটর 

সানব যক  আবয়ািি ও উপস্থাপি করার িিয বাপা'র গকন্দ্রীয় কনেষ্ঠটর  ারা অক্লান্ত পনরশ্রে কবর এষ্ঠটবক সফল 

কবরবিি, তারা হবল শােস নসজেকী, গরবোয়াি গর্চৌধুরী, আহসাি গর্চৌধুরী (নহবরা), িানহো আলী গেইজি, তাহনেিা 

ওয়াটসি, কাউসার িাোল, এন্থনি নপউস গগাবেি, কািী গর্চৌধুরী, এজি  নেসা নসজেকী, আনিকা রহোি এবাং  গশে 

গানলব রহোি।   

উত্তর আবেনরকার গটক্সাস গথবক  গোিা ইোে  এবাং গপিনসলবভনিয়া গথবক ে: নিিা আহবেে এবাবরর িবভম্ববরর 

িাতীয় নিব যার্চবি অাংশগ্রহণ করবত  াবেি। তাাঁরা ইনতেবধয নবপুল গভাবটর বযবধাবি প্রাইোনরবত নবিয় লাভ কবর এেি 

িাতীয় নিব যার্চবি রূ্চড়ান্ত নবিবয়র পবথ অগ্রসর হবেি. তাবের এই নবিয় লাবভ সাহা য করার িিয এবাং তাবের িিয 

তহনবল সাংগ্রবহর উবেবশযই  বাপা'র পি গথবক এই ভার্্চযযয়াল টাউি হল সভার আবয়ািি করা হয়।    টাউি হল সভায় 

সম্মানিত েুই গিত্রী গ াগোি কবর তাবের নিবিবের েূলধারার রািনিনতক অঙ্গবি িনড়ত হবার উবেশয এবাং প্রানথ যতা 

ও আগােীর স্বপ্ন সম্পবকয সবাইবক অবনহত কবরি। এিাড়া েুই প্রাথীই নবিয় লাভ নিজিত হবল স্ব স্ব গিত্র ও অবস্থাি 

গথবক  তাবের নিিস্ব  কা যক্রে এবাং িাতীয় স্বাবথ যর নবনভন্ন গুরুত্বপূণ য নবষবয়র  অগ্রানধকাবরর উপর আবলাকপাত 

কবরি। ে: নিিা আহবেে এবাং গোিা ইোে, েু'িবিই  উবেে কবরি গ  বাঙানল আবেনরকািবের েূলধারার 

রািিীনতবত গ াগয স্থাি অিযি কবর গেবশর গসবায় অবোি রাোর িিয তারা অঙ্গীকারাবদ্ধ এবাং েূলধারায় বাঙানল 

আবেনরকাি সোবির ভাবেূনতয উজ্জ্বল করার পাশাপানশ  সোবির তরুণ প্রিবের িিয িায়গা ততরী কবর গেয়ার 

িিয তাবের ভূনেকা থাকবব অিিয।   টাউি হল সভায় উপনস্থত সকলবক তাবের পাবশ গথবক সহব ানগতার হাত বানড়বয় 

এনগবয় আসার িিয অিুবরাধ িািাি এবাং আনথ যক অিুোবির িিয সবাইবক আন্তনরকভাবব ধিযবাে ও কৃতজ্ঞতা 

িািাি। আবয়াজিত সভায় প্রাথীবের িিয সবার আনথ যক সাহা য নিল অতযন্ত আশাবযিক এবাং প্রাথীবের িিয অতযন্ত 

গুরুত্বপুণ য । বাপা'র আহব্বাবি সাড়া নেবয় নবপুল সাংেযক বাাংলাবেশী আবেনরকাি এই েুই প্রাথীর কযাবম্পইবির িিয 

অিুোি প্রোি কবরবিি এবাং  ারা এই টাউি হল সভায় গ াগোি কবর প্রাথীবের সাহা য কবরবিি, তাবের সবাইবক 

বাপা'র পি গথবক ধিযবাে ও কৃতজ্ঞতা িািাবিায় হয়, উবেেয  োাঃ এবাং নেবসস ফায়িেুাহবক নববশষ ধিযবাে 

িািাবিা হয় তাবের সবব যাচ্চ অিুোবির িিয। 

 বাপা আবয়াজিত এই প্রথে ভার্্চযযয়াল  টাউি হল সভায় পাাঁর্চ শতানধক গলাবকর অাংশগ্রহণ নিল অতযন্ত উৎসাহবযিক 

এবাং আোবের সোবির োিুবষর সবর্চতিতার প্রনতফলি। এিাড়া র্চার হািাবরর উপর েশ যক অিুষ্টািষ্ঠট ইনতেবধয 

গেোর সুব াগ গপবয়বিি এবাং েূলধারার রািিীনতবত বাাংলাবেশী আবেনরকাি প্রাথীবের সহব াগীতা করার িিয গষ্ঠিত 

বাপা'র  এই  েহতী উবেযাগবক সাধুবাে িানিবয়বি।  

উবেেয, সভায় অিযিযবের োবে উপনস্থত নিবলি গটক্সাস গথবক গফাবািা গকন্দ্রীয় কনেষ্ঠটর গর্চয়ারেযাি িিাব শাহ 

হানলে, নিউইয়কয গথবক গেরী গিাবায়ো, িজিযয়া গথবক ে: রনশে োনলক, কািসাস গথবক গরহাি গরিা প্রেুে।   
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প্রাথীবের পি গথবক এবাং বাপা'র  পি গথবক সকল োতাবের এবাং  ারা এই সভায় গ াগোি কবরবিি, তাবের সবাইবক 

আন্তনরক ধিযবাে ও  কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপি কবরি বাপা'র গকন্দ্রীয় কনেষ্ঠটর সেসয িানহো আলী গেইজি। আগােীবতও  

গ সব বাাংলাবেশী আবেনরকাি প্রাথী েূলধারার রািনিনতক অঙ্গবি সমৃ্পক্ত হওয়ার িিয এনগবয় আসববি, বাপা'র 

পি গথবক নিরবপিভাবব তাবের সানব যক সাহা য সহব ানগতা করার প্রতযয় বযক্ত করা হয়। 

 

 

ধনযিাোশে, 

এন্থবন বপউস প্র াশেি 

েবতবনবধ, প্রকন্দ্রী  কবেটি, 

িাাংলাশেেী আশেবিকানস ফি পবলটিকযাল অ্যাকেন (িাপা) 
        

িাপা ওশ িসাইি:: https://bapanow.com,  https://www.facebook.com/BAPANow 
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