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PRESS RELEASE 

 

“ROAD TO THE WHITE HOUSE” 

FACEBOOK CHAT ON PEACEFUL TRANSITION OF POWER 
 

 

DHAKA, JANUARY 8, 2017 – U.S. Embassy Dhaka will host its ninth Road to the 

White House Facebook chat on January 10 about the Peaceful Transition of Power.  

Starting on May 10 and running through the presidential inauguration in January 2017, the 

Embassy has hosted a U.S. expert each month who will conduct a one-hour Facebook chat 

on a specific election-related topic.  This is the final event in the series and will focus on 

the U.S. tradition of power peacefully changing hands, even after hotly-contested 

elections.   

Join us for our January 10 election chat on Peaceful Transition of Power at 7 p.m.  

The chat will feature Paul L. Posner, director of the graduate Public Administration 

program at George Mason University.  Dr. Posner will discuss how public officials prepare 

for and implement the hand-over of the U.S. government to newly-elected leaders. 

Dr. Posner leads the University’s Center on the Public Service and his most recent 

book, Pathways to Power, caps years of work on national policymaking processes.  He 

previously served as director of Federal budget issues with the United States 

Accountability Office and is the President of the American Society for Public 

Administration. 

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 December 26.  For 

further information and updates, please check our U.S. Embassy Dhaka Facebook page: 

facebook.com/bangladesh.usembassy/    
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“র োড টু দ্য র োয়োইট  োউজ” 

রেইসবুক চ্যোট- শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তাির 

 

ঢোকো,  ৮ই জোনুয়োর , ২০১৭ – আগোমী মঙ্গলবো , ১০ই জোনুয়োর  ঢোকোস্থ যুক্ত োষ্ট্র দ্তূোবোস আয়য়োরজত 

“র োড টু দ্য র োয়োইট  োউস” শীর্ষক ধো োবোর ক রেসবুক চ্যোট-এ  নবম এবং রশর্ পবষ “শোরিপূর্ষভোয়ব 

ক্ষমতো  স্তোি ” অনুরিত  য়ব।  ১০ই রম রেয়ক  শুরু  য়য় জোনুয়োর  মোয়স  রেরসয়ডয়ে  শপে গ্র র্ 

অনুিোন পযষি  েরত মোয়স একজন কয়  রবয়শর্জ্ঞ যকু্ত োয়ষ্ট্র  রনবষোচ্ন-এ  একটি রনরদ্ষষ্ট রবর্য়য় এক 

ঘেোবযোপী এই রেসবুক চ্যোয়ট অংশগ্র র্ কয় ন।  ধো োবোর ক রেসবুক চ্যোয়ট  রশর্ পয়বষ এবো  আয়লোচ্নো 

ক ো  য়ব যুক্ত োয়ষ্ট্র শোরিপরূ্ষভোয়ব ক্ষমতো  স্তোিয়   ঐরত য রনয়য় এমনরক এবোয়   চ্ ম েরতদ্বরিতোপূর্ষ 

রনবষোচ্য়ন  পয়   ।   

শোরিপূর্ষভোয়ব ক্ষমতো  স্তোি  রনয়য় রেসবুক চ্যোয়ট অংশগ্র র্ করুন আগোমী ১০ই জোনুয়োর  সন্ধ্যো ৭ 

টোয়।  এবোয়  আপনোয়দ্  সোয়ে এই রেসবুক চ্যোট-এ েোকয়বন জজষ  রমসন রবশ্বরবদ্যোলয়য়  পল এল. পসনো  

রযরন গ্রোজয়ুয়ট পোবরলক অযোডরমরনয়েশয়ন  পর চ্োলক।  ড. পসনো  আয়লোচ্নো ক য়বন রকভোয়ব স কো ী 

কমষকতষ োগর্ েস্তুরত গ্র র্ কয় ন এবং রকভোয়ব যুক্ত োয়ষ্ট্র  নতুন রনতৃয়ে   োয়ত ক্ষমতো  স্তোি  কয় ন।  

ড. পসনো  ঐ রবশ্বরবদ্যোলয়য়  “রসেো  অন রদ্ পোবরলক সোরভষ স” এ  েধোন এবং  সম্প্ররত তো  

রলখো বই, “পোে য়য়স টু পো য়ো ” (ক্ষমতোয় যো য়ো  পে) এ জোতীয় পযষোয়য় নীরতরনধষো র্ েরিয়ো রনয়য় 

বয়ে   প  বেয়   কোজ সঙ্করলত  য়য়য়ে।  রতরন এ  আয়গ যুক্ত োষ্ট্র একোউয়েরবয়লটি অরেয়স  রেডোয় ল 

বোয়জট ইসুয  পর চ্োলক র য়সয়ব কমষ ত রেয়লন এবং আয়মর কোন রসোসোইটি ে  পোবরলক অযোডরমরনয়েশয়ন  

রেরসয়ডে রেয়লন।  
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আপনোয়দ্  েশ্ন যুক্ত োষ্ট্র দ্তূোবোয়স  রেইসবুক রপইজ-এ  “র োড টু দ্য র োয়োইট  োউজ” রপোয়ে  

কয়মে রসকশয়ন রপোে করুন আগোমী ১০ই জোনুয়োর   ময়ধয। আ   তয়েয  জনয আমোয়দ্  রেইসবুক রপইজ 

রদ্খুনঃ facebook.com/bangladesh.usembassy/    
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