
বফস্তাযীত- www.amrabnp.com/about  

গণ তথয ংগ্র, শয়ায, শমাগাযমাগ এফং 
যাজননততক কভমূচী ফযফস্থানায় তথয প্রমুতি 

Web, Mobile & Social media 
based 



 ২০১৪ াযর শচয়াযামযনয যাতয অনুযভাদযন গঠিত 

 আওয়াভী তনমমাতযনয কাযযন তফরযে যরও ২০১৫ 
াযরয শযেেযয কাজ শুরু য়, ফৃযেন শথযক 



  



প্রায় ৬ রক্ষ+ ফযফাযকাযী মুি 

প্রতত ঘন্টায় শদযয তফতবন্ন অঞ্চর এফং তফযদ 
শথযক খফয, তবতিও, ছতফ শাষ্ট কযযছ 

শভাফাা্ইর, শাযার তভতিয়া, ইযভইর ফা 
তনউজযরোযয তাৎক্ষতনক যফযা 

 ৫০+ জন শেচ্ছাযফক ভন্বয়কাযী শদ তফযদযয 

তফতবন্ন প্রাযে 



 আয়াভী একদরীয় দু:ান,  বভথযাচারযয কফর 

থথরক ভুবিয উরেরয এফং াাড়ভ চযাররঞ্জ 

থভাকাবফরা করয জাতীয়তাফাদী বিরক আরযা 

ঐকযফদ্ধ কযরত ফবাধুবনক প্রমুবি ফযফায  

 এয ভাধযরভ ভাঠ মব ারয়য তথয ংগ্র, ংযক্ষণ, 

থয়ায, প্রকা,  দররয কাজ এফং ভন্বয় 

জতয রফ। 

  থচয়াযাযন দররয াই কভবকারেয কারে 

বনয়বভত বযরার্ব  থৌোরনা রফ। 



ইন্টাযরনর্, থভাফাইর এফং 

াভাবজক থমাগারমাগ প্রমুবি 

(বতনটি ইউবনর্)’য বফরল বকেু 

পর্য়যায ততযী করয তা দররয 

ফবস্তরয থৌরে থদয়া 



 জন-শােম ার/িাো াবম ায: ংগঠযনয াযথ মুি তৃনভূর 
শথযক শকযেয, শমখাযনয খফয শখান শথযক শাতষ্টং প্রকা 

এফং  ংযক্ষন 

 খফয (মাচাই শযল) প্রকা, কর শাযার তভতিয়া শত 
শয়ায, শভাফাইযর শপ্রযন, শভাফাইর শথযক এএভএ শয়ায 

 শভাফাইর এ শথযক যাতয শাষ্ট এফং শমাগাযমাগ এয 
ুতফধা 

 ংতিষ্ট ফাইযক ফা তনতদম ষ্ট গ্রুযক াপ্তাতক, ভাতক 
তনউজযরোয, ইযভইর ফা এএভএ শপ্রযন 

http://amrabnp.com/social


 অঞ্চর, ইুয এফং শনতৃত্বতবতিক তথয উস্থান,  

 তফতবন্ন কামমক্রভ (ইযবন্ট) এয প্রচায, তযচারনা 

 জনভত জতয তযচারনা, প্রকা 

 জন প্রকান (ফই, ততি প্রকা) 

 অনরাইন : জাতীয়তাফাদী আদযময তফতবন্ন নয 
(ফই, ততি, টি-ােম ), প্রচায এফং প্রকানী দ্রফয 
অনরাইযন তফতক্রয ফযফস্থা 
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 তফতবন্ন কামমক্রভ (ইযবন্ট) এয জনয পান্ড ংগ্র এফং 
অনরাইযন পান্ড 

 দয ংগ্র, এিযবাযকী কামমক্রভ, গযফলনা কামমক্রভ 
 ংগঠযনয কভমকান্ড মতদ তফতবন্ন াখা, অঞ্চযর তফবি য়, 

অঞ্চরগুযরায ভযধয ম্পকম  এফং ভন্বয় স্থান 
 উযয ফতনমত প্রততটি কাযজয তাৎক্ষতনক, াপ্তাতক এফং ভাতক 

তযযােম  শদখা 
 াখা, অঞ্চর এফং শকান দযযয শমযকান শকই ফা ইুযয শুরু 

শথযক ভাধান মমে ফযফস্থানা 
 প্রততটি কভমকান্ডযক াভাতজক শনেওয়াকম  এফং শমাগাযমাগ 

ভাধযযভয াযথ েয়ংতক্রয় ম্পকম  স্থান কযয দ্রুত ম্প্রাযন 



 A dynamic web based system and 
Data Server  











শভাফাইর 
পেওয়যায 

 

শদয দ রক্ষাতধক  স্মােম যপান 
ফযফাযকাযী, মাযদয শভাফাইর 
শথযক এএভএ  তথয শয়ায 
কযযত াযয ১০ শকাটিয কাযছ 



 শুধু একটি থভাফাইর নং থথরক শুরু 

প্রযতযক দযযয শপান নং, ইযভইর ফা শাার তভতিয়া 
আইতি তদযয় তনজ শথযক শযতজযেযনয আযফদন কযযফন 
ফা াটিম  অতপ শথযকও শযতজষ্টায কযা মাযফ। এয যযই 
দযযক মাফতীয় কভমকাযন্ড এএভএ, শপফুক ফা 
ইযভইযর মৃ্পি কযা যফ। 







 জাতীয়তাফাদ ম্পযকম  
 ১৯ দপা কভমূচী 
 ীদ তজয়ায যাজননততক দমন ও তফএনতয যাজনীতত 
 ই-রাতনমং 
 ীদ তজয়ায যাজনীতত, শদযনত্রী, তাযযক যভান 
 জাতীয় উন্নয়ন, তফতবন্ন ইুযত তফএনত’য অফস্থান ফা 

ভাধান 
 

 



• তফশ্ব ফযাী ওযয়ফ এফং শভাফাইযরয ভাধযযভ 
ততফর ংগ্র 
• Paypal/কািম  এয ভাধযযভ প্রাপ্ত অথম যাতয 
দযরয একাউযন্ট মাযফ। 
• এযত াধাযন শবাোযযয াযথ ঘতনষ্ঠতা 
ফাড়যফ, উদাযণ: ওফাভায ড্রতয়ং রুভ পান্ড 



থদ-বফরদর বফএনব থনতা-কভীরদয বফববন্ন ভযা ফা ইুযরত থমাগারমাগ কযরর বফববন্ন ধার তা 

ভাধারনয ফযফস্থা থনয়া। 




প্রবতবদরনয কভবকাে থাযার 

বভবিয়ায ভাধযরভ দ্রুত াধাযণ 

ভানুরলয কারে থৌোরনা 

 





 শচয়াযাযন ফড় স্ক্রীযন শদ ফযাী প্রতততদন 
কভমকাযন্ডয তথয াযফন। 
◦ কতজন শযতজস্টায যরা, শকান অঞ্চর শথযক তক শাষ্ট 

যরা 
◦ কতজনযক ইযভইর/এএভএয অফতত কযা যরা 
◦ কতজন কভমূচীযত শমাগ তদযত ম্মতত তদর 
◦ শদ ফযাী ভযা/ইুযযত কত তাংযয ভাধান যরা 

…. ইতযাতদ 



 iPolitics 
◦ Adopted by Canadian 

Govt.  
 iPolitics- A book 

published by 
Cambridge University 

 Barack Obama Vs 
Hillary, residential 
Campaign 

 ইভযান খান, শভাতদ 
 

 
 

Labour.org.uk 



Democrats.org Barackobama.com 

  



থ্যাঙ্ক ইউ 
 

 

 

 


