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বিশেষ প্রেস বিজ্ঞবি 

জর্জিয়া রান-অফ ইশেকেশনর উপর আশোচনা সভা  

(Discussion on Georgia Run-off Election) 
 

আপনাদের সবার জ্ঞাতাদথ ে জানাদনা যাদে যয, আগামী ২৭দে ডিদসম্বর, ২০২০, যরাজ  রডববার, সন্ধ্যা ৫.৩০ ঘটিকায় (ইস্টান ে  িাইম 

)বাপা'র  (বাাংলাদেেী আদমডরকানস ফর পডলটিকযাল অ্যাকেন )  আদয়াজদন আসন্ন জর্জেয়া রান-অ্ফ ইদলকেন ডনদয় অ্নুটিত 

হদত যাদে এক ডবদেষ ভার্চ েয়াল আদলার্না সভা (সরাসডর সম্প্রর্াডরত হদব জমু ডমটিাং-এর মাধদম), ডলাংক ডনদে যেয়া হদলা।  

আদমডরকার স্থানীয়, রাষ্ট্রীয় এবাং জাতীয় পয োদয়র মূলধারার রাজননডতক অ্ঙ্গদন অ্াংেগ্রহন ও ভূডমকা রাখার জনয সকলদক  

অ্নুপ্রাডিত করা এবাং যথাসাধয সাডব েক সহদযাডগতা প্রোন করার লদযযই আমাদের এই আদয়াজন। এই গুরুত্বপূি ে  সভায়  বাাংলাদেেী-

আদমডরকান মূলধারার যনতৃবৃন্দ উপডস্থত থাকদবন সরাসডর আদলার্না এবাং মতডবডনময় করার জনয।   যয সব যনতৃবৃন্দ এই আদলার্না 

সভায় উপডস্থত থাকদেন, তারা হদলন:  

জর্জেয়া যস্টি ডসদনির, যেখ রহমান, রাষ্ট্রেতূ ওসমান ডসর্িকী, সাদবক যপনডসলভযাডনয়া অ্ডিির যজনাদরল পেপ্রাথী, ি: নীনা 

আহদমে, সাদবক কাংদগ্রস পেপ্রাথী ি: রেীে মাডলক, সাদবক কাংদগ্রস পেপ্রাথী নাডবলা আহদমে,সাদবক কাউর্িলমযান পেপ্রাথী ও 

কমুযডনটি একটিডভস্ট জডসম উর্িন, নযােনাল ডিদরক্টর ফর সাউথ এডেয়ান ফর বাইদিন এবাং সাউথ এডেয়ান কমুযডনটির অ্নযতম 

যনত্রী  যনহা যেওয়ান।  

আদলার্য ডবষয়সমূহ: 

১।  জর্জেয়া ডনব োর্দনর গুরুত্ব এবাং জাতীয় পডলডস সাংক্রান্ত প্রভাব। 

২। বাাংলাদেেী-আদমডরকানদের যভািপ্রোদনর তাৎপয ে ও গুরুত্ব।  

৩। স্থানীয় কাউর্িল ডনব োর্ন এবাং  আমাদের সামার্জক যযদত্র তার ভূডমকা ও প্রভাব। 

৪।  মূলধারার রাজনীডতদত অ্াংেগ্রহি ও স্থানীয়/জাতীয় ডবল বা প্রস্তাবনায় প্রভাব ডবস্তাদরর গুরুত্ব।  

৫।  বাাংলাদেেী-আদমডরকানদের মূলধারার রাজনীডতদত অ্াংেগ্রহি যজারোরকরদি এবাং ডবজয় 

      ডনর্িতকরদি বাপা'র ভূডমকা।  

 

এই গুরুত্বপূি ে  অ্নুিাদন অ্াংেগ্রহি করার জনয ডনেডলডখত ডলাংক বযবহার কদর যরর্জদেেন করার জনয সবাইদক অ্নুদরাধ 

জানাদনা হদে।  

https://www.facebook.com/events/1263605324040735/?ti=ls 

এোড়া ডবস্তাডরত তদথযর জনয যযাগাদযাগ করুন: 

ইদমইল: info@BAPANow.com,    

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

এই ভার্চ েয়াল সভায় আপানাদের অ্াংেগ্রহি করার জনয ডবদেষভাদব অ্নুদরাধ করার যাদে। আপনারা সবাই সহদযাডগতার হাত 

বাডড়দয় এডগদয় আসুন এই মহতী উদেযাদগ অ্াংেগ্রহি কদর এই প্রয়াসদক সাফলযমর্িত করার জনয। আপনাদের সহদযাডগতাই হদব 

আমাদের র্াডলকা ের্ি এবাং মূলধারায় আমাদের যনতৃদত্বর অ্াংেগ্রহদির প্রধান যসাপান, আপডনও হউন আগামীর যগৌরবাডিত 

ইডতহাদসর অ্াংেীোর! 

 

ডবনীত ডনদবেন, 

িাাংোশেেী আশেবরকানস ফর পবেটিকযাে অযাকেন (িাপা) 
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