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PRESS RELEASE 

 

“ROAD TO THE WHITE HOUSE” 

FACEBOOK CHAT ON YOUTH IN POLITICS 
 

 

DHAKA, SEPTEMBER 5, 2016 – U.S. Embassy Dhaka will host its fifth Road to the White 

House Facebook chat on September 6 about Youth in Politics with U.S. political expert Jessica Grounds.  

Starting on May 10 and running through the 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 September 6 election chat on Youth in Politics at 7 pm.  The chat will feature 

Jessica Grounds.  Ms. Grounds has devoted her life to empowering women to become leaders in public 

life.  She recently served as the Director of Women Ready for Hillary, the grassroots organization that 

built early support for Hillary Clinton’s 2016 presidential run.  Previously, she was the Executive Director 

of Running Start, a non-profit that she cofounded that inspires girls and young women to run for elected 

office.  Ms. Grounds is the founder and principal strategist for Solid Grounds Strategy, a firm that advises 

women leaders, political organizations, and companies on gender-related strategy. 

 

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 September 5.  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, ৫ই রসম্মেম্ব , ২০১৬ -- যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিষ্ট্রেন্ট সির্বাচি এর অংশ সিষ্ট্রিষ্ট্রর্ যুক্তরাে দতূার্াি 

ঢাকা আষ্ট্র াসিত “র োড টু দ্য র োয়োইট  োউস” শীর্বক ধারার্াসিক প্রেির্ুক চযাট-এর পঞ্চমটি  “রাজনীতিতি 

যবুসমাজ” আগামী মঙ্গলর্ার, ৬ই প্রিষ্ট্রেম্বর তাসরষ্ট্রে অিুসিত িষ্ট্রর্।  ১০ই প্রম শুরু িও া এই প্রেির্কু 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 কষ্ট্ররি। 

৬ই প্রিষ্ট্রেম্বর িন্ধ্যা ৭টা  যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিষ্ট্রেন্ট সির্বাচি সর্র্ষ্ট্র  আমাষ্ট্রদর প্রেির্ুক চযাট 

“রাজনীতিতি যবুসমাজ”-এ অংশগ্রিণ করুি।  এর্াষ্ট্রর আপিাষ্ট্রদর িাষ্ট্রথ এই প্রেির্ুক চযাট-এ থাকষ্ট্রর্ি 

প্রিসিকা গ্রাউন্ডি সযসি িারীর ক্ষমতা ষ্ট্রির িিয তার িীর্িষ্ট্রক উৎিগব কষ্ট্ররষ্ট্রেি যাষ্ট্রত কষ্ট্রর িারীরা 

িিিীর্ষ্ট্রি প্রিতা সিষ্ট্রিষ্ট্রর্ গষ্ট্রে উঠষ্ট্রত পাষ্ট্ররি।  সতসি িম্প্রসত সিলাসর সিিটষ্ট্রির ২০১৬ িাষ্ট্রলর প্রেসিষ্ট্রেসি াল 

োথীতার িিয িমথবি িংগ্রষ্ট্রি কাি করা তৃণমূল িংঠি “উইষ্ট্রমি প্ররসে ের সিলাসর”র পসরচালক সিষ্ট্রিষ্ট্রর্ 

দাস ত্ব পালি কষ্ট্ররষ্ট্রেি।  এ  আগে তিতি “ োতিিং স্টোটট ” িোমক একটি অলোভজিক প্রতিষ্ঠোগি  িিপ্রতিষ্ঠোতা ও তির্টো ী 

পত চোলক তিগলি।  এই প্রতিষ্ঠোিটি রমগয়গদ্  এর্িং িরুণ িো ীগদ্  তির্টোচষ্ট্রি েসতদ্বসিতার  জিয উৎসো  প্রদ্োি কগ  

আসগি ।  তমস গ্রোউন্ডস  “সতলড গ্রোউন্ড স্ট্রোগটজী”-  প্রতিষ্ঠোিো এর্িং প্রধোি রকৌশলী তিগলি।  তার এই প্রতিষ্ঠোিটি 

রজন্ডো  সম্পতকট ি রকৌশল তিগয় িো ী রিত্রী,  োজনিতিক প্রতিষ্ঠোি এর্িং রকোম্পোিীগদ্  প োমশট প্রদ্োি কষ্ট্রর থাষ্ট্রক। 

 

দতূার্াষ্ট্রির প্রেির্ুক প্রপইষ্ট্রি ৫ই প্রিষ্ট্রেম্বর “প্ররাে টু দয প্রিা াইট িাউি” প্রপাষ্ট্রের 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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