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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 

‘িাপা’  আশ াজিত বিশেষ ভার্্চযু াল সভা  

িাাংলশেেী-আশেবিকান েূলধািাি িািননবতক প্রনতৃিৃশেি সাশে েকু্ত আশলার্চনা    

 

 

িাাংলাশেেী আশেবিকানস ফি পবলটিকুাল অ্ুাকেন (িাপা) যুক্তরাষ্ট্রের একটি নবগটিত প্লািফর্ ম, যার রূ্ল 

উষ্ট্রেশ্য হষ্ট্রলা সারা আষ্ট্রর্ররকাবযাপী বাাংলাষ্ট্রেশ্ী-আষ্ট্রর্ররকান জনষ্ট্রগাষ্ঠীর সার্াজজক এবাং রাজননরতক সষ্ট্রেতনতা গষ্ট্রে 

ততালা, সজিয়ভাষ্ট্রব যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয়, রােীয় এবাং জাতীয় পয মাষ্ট্রয়র রূ্লধারার রাজননরতক অঙ্গষ্ট্রন অাংশ্গ্রহন ও ভূরর্কা 

রাখার জনয তরুণ প্রজন্ম সহ সকল তনতৃবৃন্দষ্ট্রক অনুপ্রারণত করা এবাং রূ্লধারার রাজননরতক অঙ্গষ্ট্রন তাষ্ট্রের অাংশ্গ্রহণ 

এবাং রনষ্ট্রজষ্ট্রের প্ররতষ্ঠা করার লষ্ট্রযয যথাসাধয সারব মক সহষ্ট্রযারগতা প্রোন করা।  আষ্ট্রলােনা সভায় তযসব বাাংলাষ্ট্রেশ্ী-

আষ্ট্রর্ররকান তনতৃবৃন্দ অাংশ্গ্রহণ করষ্ট্রবন, তারা হষ্ট্রলন: জজজময়া তথষ্ট্রক তেি রসষ্ট্রনির, তশ্খ রহর্ান, রর্রশ্গান রিরিক্ট-

৪ তথষ্ট্রক এবাষ্ট্ররর রনব মােষ্ট্রন অাংশ্গ্রহণকারী প্রাথী, ি: তর্া: রাজি আলর্, রনউইয়কম রিরিক্ট- ৩৭ তথষ্ট্রক সাষ্ট্রবক 

অাংশ্গ্রহণকারী প্রাথী তর্রর তজাবাইো, রনউইয়কম রিরিক্ট- ৩৪ তথষ্ট্রক সাষ্ট্রবক অাংশ্গ্রহণকারী প্রাথী  জয় তেৌধুরী এবাং 

রনউইয়কম রিরিক্ট- ২৪ তথষ্ট্রক সাষ্ট্রবক অাংশ্গ্রহণকারী প্রাথী তর্ৌরর্তা আহষ্ট্রর্ে।    

 

আর্ষ্ট্রের এই প্রয়াষ্ট্রসর অনযতর্ রবষ্ট্রশ্ষ পেষ্ট্রযপ রহষ্ট্রসষ্ট্রব আর্রা এবার আষ্ট্রয়াজন কষ্ট্রররি  আসন্ন জাতীয় রনব মােনষ্ট্রক 

সার্ষ্ট্রন তরষ্ট্রখ যুক্তরাষ্ট্রের রূ্লধারার রাজননরতক অঙ্গষ্ট্রন আর্াষ্ট্রের  বাাংলাষ্ট্রেশ্ী-আষ্ট্রর্ররকান রাজননরতক তনতৃবৃষ্ট্রন্দর 

সাষ্ট্রথ আসন্ন রনব মােন, রূ্লধারার রাজননরতক প্ররতষ্ট্রযারগতায় অাংশ্গ্রহণ, বাাংলাষ্ট্রেশ্ী সর্াষ্ট্রজর তভাি প্রোষ্ট্রনর গুরুত্ব, 

বাাংলষ্ট্রেশ্ী-আষ্ট্রর্ররকানষ্ট্রের রূ্লধারার রাজননরতক প্ররতষ্ট্রযারগতায় বা প্রাথীতায় সাহাযয করার জনয বাপা'র ভূরর্কা 

এবাং আষ্ট্ররা রবরভন্ন গুরুত্বপূণ ম রবষষ্ট্রয়র উপর একটি ভাে্মযয়াল ওষ্ট্রয়রবনার বা রু্ক্ত আষ্ট্রলােনা সভা। আগার্ী  ১৯ষ্ট্রশ্  

তসষ্ট্রেম্বর, ২০২০, শ্রনবার সন্ধ্যা ৬.০০ঘটিকায় ((ইোন ম িাইর্) রূ্লধারার তনতৃবৃন্দষ্ট্রের রনষ্ট্রয় এই গুরুত্বপূণ ম   আষ্ট্রলােনা 

সভার  আষ্ট্রয়াজন করা হষ্ট্রয়ষ্ট্রি। উক্ত সভায় আপনাষ্ট্রের  জনয রূ্লধারার এইসব তনতৃবৃষ্ট্রন্দর সাষ্ট্রথ রবরভন্ন রবষয় রনষ্ট্রয় 

সরাসরর প্রষ্ট্রনাত্তর পব ম বা  আষ্ট্রলােনা করার সুষ্ট্রযাগ রষ্ট্রয়ষ্ট্রি। আপনাষ্ট্রের অাংশ্গ্রহণ এবাং সহভারগতা অতযন্ত গুরুত্বপূণ ম, 

তাই আপনাষ্ট্রের রবনীতভাষ্ট্রব অনুষ্ট্ররাধ জানাজি এই ওষ্ট্রয়রবনার বা আষ্ট্রলােনা সভায় তযাগোন করার জনয। সভায় 

তযাগোন করার জনয বি  প্রিজিশেেন বলাংকটি বনশে েোন কিা হশলা, আপনারা সবাই  তরজজষ্ট্রিশ্ন কষ্ট্রর এই 

গুরুত্বপূণ ম ভাে্মযয়াল সভায় (জরু্ রর্টিাং)তযাগোন  কষ্ট্রর তাষ্ট্রের উৎসারহত করুন, আপনাষ্ট্রের সবার অাংশ্গ্রহণ ও 

সহষ্ট্রযারগতার প্রতীযায় রইলার্।  

 

FREE Registration Link: 

Please register for FREE to interact with the Candidates and ask them questions at:  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYqcOGvqDsuGNHO2BwXxNCb1FJLdb0Jhrm_ 
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রবনীত রনষ্ট্রবেন, 

 

িাাংলাশেেী আশেবিকানস ফি পবলটিকুাল অ্ুাকেন  
 
বিস্তাবিত তশেুি িনু প্র াগাশ াগ করুন:  

ইশেইল: info@BAPANow.com 

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

 

ধনুিাোশে, 

এন্থনী বপউস প্রগাশেি 

েবতবনবধ, প্রকন্দ্রী  কবেটি, 

িাাংলাশেেী আশেবিকানস ফি পবলটিকুাল অ্ুাকেন (িাপা) 
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