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“ROAD TO THE WHITE HOUSE” 

FACEBOOK CHAT ON POLITICAL CONVENTIONS 

 

DHAKA, July 18, 2016 – U.S. Embassy Dhaka will host its third Road to 

the White House Facebook chat on July 19 about the U.S. elections and political 

conventions.  Starting on May 10 and running through the U.S. presidential 

inauguration in January 2017, the Embassy is hosting a U.S. expert each month 

who will conduct a one-hour Facebook chat on a specific election-related topic.   

Join us for our July 19 election chat on Political Conventions at 7 pm.  The 

chat will feature Betsy Fischer Martin, an Emmy-winning journalist, TV 

executive and President of Fischer Martin Media.  Currently, she is an Executive in 

Residence at American University's School of Public Affairs, and the co-host of 

Bloomberg Politics' MASTERS IN POLITICS Podcast.  Most recently, she was 

the senior executive producer and managing editor of NBC News Political 

Programming.  Additionally, she worked on the program, “Meet the Press,” as a 

producer for NBC news’ coverage on the 2008 U.S. Presidential Election, 

including party conventions, debates, and election night. 

Please include your questions in the comments section of the Road to the 

White House post that will be added to the Embassy’s Facebook page on July 18.  

For further information and updates, please check our Facebook page: 

https://www.facebook.com/bangladesh.usembassy/    
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“র োড টু দ্য র োয়োইট  োউস” 
 োজনৈতিক সম্মেলৈ তৈম্ময় রেসবুক চ্যোট 

 

ঢোকো, ১৮ই জলুোই, ২০১৬ -- যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিষ্ট্রেন্ট সির্বাচি এর অংশ সিষ্ট্রিষ্ট্রর্ যুক্তরাে 

দতূার্াি ঢাকা আষ্ট্র াসিত “প্ররাে টু দয প্রিা াইট িাউি” শীর্বক ধারার্াসিক প্রেির্কু চযাট-এর তৃতী টি 

“যুক্তরাষ্ট্রের সির্বাচি এর্ং রািনিসতক িষ্ট্রেলি” আগামী ১৯প্রশ িলুাই, ২০১৬ তাসরষ্ট্রে অিুসিত িষ্ট্রর্।  

১০ই প্রম শুরু িও া এই প্রেির্ুক চযাট ২০১৭ িাষ্ট্রলর িািু ারীষ্ট্রত প্রেসিষ্ট্রেষ্ট্রন্টর শপথ গ্রিণ অিুিাি 

পযবন্ত চলষ্ট্রর্।  েসত মাষ্ট্রি একিি কষ্ট্রর সির্বাচি সর্ষ্ট্রশর্জ্ঞ যুক্তরাষ্ট্রের সির্বাচি-এর একটি সিসদবষ্ট 

সর্র্ষ্ট্র  এক ঘন্টার্যাপী এই প্রেির্ুক চযাষ্ট্রট অংশগ্রিণ করষ্ট্রর্ি। 

১৯প্রশ িলুাই িন্ধ্যা ৭টা  যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিষ্ট্রেন্ট সির্বাচি সর্র্ষ্ট্র  আমাষ্ট্রদর প্রেির্ুক চযাট 

“রািনিসতক িষ্ট্রেলি”-এ অংশগ্রিণ করুি।  এর্াষ্ট্রর আপিাষ্ট্রদর িাষ্ট্রথ এই প্রেির্ুক চযাট-এ থাকষ্ট্রর্ি 

প্রর্টসি সেশার মাটিব ি সযসি একিি এসম পুরস্কার সর্ি ী প্রটসলসিশি িাংর্াসদক, সির্বািী এর্ং সেশার 

মাটিব ি সমসে া-র প্রেসিষ্ট্রেন্ট।  র্তব মাষ্ট্রি সতসি আষ্ট্রমসরকাি সর্শ্বসর্দযালষ্ট্র র সু্কল অে পার্সলক 

অযাষ্ট্রে ািব-এর এসিসকউটিি-ইি-প্ররসিষ্ট্রেন্স এর্ং ব্লুমর্াগব পসলটিি-এর “মাস্টার ইি পসলটিি 

পেকাস্ট” এর িি উপস্থাপক।  অসত িম্প্রসত সতসি “এিসর্সি সিউি”-এর রািনিসতক সর্র্ ক 

অিুিাষ্ট্রির র্যর্স্থাপিা িম্পাদক এর্ং উর্ধ্বতি সির্বািী েষ্ট্রযািক সিষ্ট্রলি।   এিাড়াও সতসি এিসর্সি-

র ২০০৮ িাষ্ট্রলর প্রেসিষ্ট্রেন্ট সির্বাচি সর্র্ ক অিিুাি “সমট দয প্রেি”-এর িিয একিি েষ্ট্রযািক 

সিষ্ট্রিষ্ট্রর্ কাি কষ্ট্ররষ্ট্রিি যার মষ্ট্রধয রষ্ট্র ষ্ট্রি রািনিসতক দষ্ট্রলর িষ্ট্রেলি, সর্তকব  এর্ং সির্বাচি। 
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দতূার্াষ্ট্রির প্রেির্ুক প্রপইষ্ট্রি ১৮ই িলুাই “প্ররাে টু দয প্রিা াইট িাউি” প্রপাষ্ট্রস্টর কষ্ট্রমন্ট 

অংষ্ট্রশ আপিারা েশ্ন সদষ্ট্রত পারষ্ট্রর্ি।  আষ্ট্ররা তষ্ট্রথযর িিয অিুগ্রি কষ্ট্রর আমাষ্ট্রদর প্রেইির্ুক প্রপইি 

প্রদেুি -- https://www.facebook.com/bangladesh.usembassy/ 

================ 
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