পাবনা েজলা পিরেষেদর উদ্েযােগ
ইফতার মাহিফল অনুষ্িঠত
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ইফতার
শহর প্রিতিনিধ: বুধবার (২২ জুন) পাবনা েজলা পিরষেদর উদ্েযােগ
েজলা পিরষদ প্রাঙ্গেণ এক ইফতার ও েদায়া মাহিফল অনুষ্িঠত হয়।
ইফতােরর আেগ েদশ ও জাতীর মঙ্গল কামনা কের িবেশষ েমানাজাত
পিরচালনা কেরন পাবনা কাচারী মসিজেদর েপশ ইমাম আলহাজ মাওলানা
বােকর েহাসাইন।
পাবনা েজলা পিরষেদর মাননীয় প্রশাসক জনাব এম. সাইদুল হক চুন্নু ,
পাবনার প্রধান িনর্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) ও পাবনার
অিতিরক্ত েজলা প্রশাসক (সার্িবক) মুন্সী েমা: মিনরুজ্জামান,
সহকারী
প্রেকৗশলী
েমা:
জিহরুল
হক,
উপসহকারী
প্রেকৗশলী
আসাদুন্নবীসহ েজলা পিরষেদর কর্মকর্তাগণ আমন্ত্িরত অিতিথেদর
স্বাগত জানান।
ইফতােরর আেগ আমন্ত্িরত অিতিথেদর সঙ্েগ শুেভচ্ছা িবিনময় কেরন,
পাবনা েজলা আওয়ামী লীেগর সাধারণ সম্পাদক ও পাবনা-৫ আসেনর মাননীয়
সংসদ সদস্য েগালাম ফারুক প্িরন্স ও পাবনা েজলা পিরষেদর মাননীয়
প্রশাসক জনাব এম. সাইদুল হক চুন্নু ।
পাবনার েজলা প্রশাসক জনাব েরখা রানী বােলা, ভারপ্রাপ্ত পুিলশ
সুপার িলটন কুমার সাহা, অিতিরক্ত পুিলশ সুপার িছদ্িদকুর রহমান,
িসিভল সার্জন ডা. সাইফুদ্িদন ইয়ািহয়া, চাটেমাহর েপৗর েময়র িমর্জা
রিবউল
কিরম
দুলাল,
িবিশষ্ট
িশক্ষািবদ
প্রেফসর
মুহাম্মদ
কামারুজ্জামান, স্কয়ার ফুড এন্ড েবভােরজ সহকারী মহাব্যবস্থাপক

আব্দুল হান্নান, পাবনা েচম্বার অব কমার্েসর িসিনয়র সহসভাপিত
মাহবুব উল আলম মুকুল, পাবনা প্েরসক্লাব সভাপিত প্রেফসর িশবিজত
নাগ, পাবনা েজলা সংবাদপত্র পিরষদ সভাপিত ৈদিনক েজাড়বাংলা সম্পাদক
আব্দুল মতীন খান,
প্রবীণ আইনজীবী অ্যাডেভােকট জিহর আলী কােদরী, েজলা আওয়ামী লীেগর
সহসভাপিত শ্রী চন্দন চক্রবর্িত, েমা: শিহদুল্লাহ েহােসন, েজলা
আইনজীবী সিমিতর সভাপিত অ্যাডেভােকট শাহ আলম, সম্পাদক অ্যাডেভােকট
আহাদ বাবু, িপিপ অ্যাডেভােকট আখতারুজ্জামান মুক্তা, সােবক িপিপ ও
েজলা আওয়ামী লীেগর যুগ্ম সম্পাদক অ্যাডেভােকট েবলােয়ত আলী
িবল্লু, নারী িশশু আদালেতর িপিপ অ্যাডেভােকট আব্দুস সামাদ খান
রতন,
েজলা আওয়ামী লীগ প্রচার সম্পাদক কািমল েহােসন, শ্রম সম্পাদক
সরদার িমঠু আহেমদ, বীরমুক্িতেযাদ্ধা আব্দুর রিহম পাকন, মাসেপা
গ্রুেপর ব্যবস্থাপনা পিরচালক আলী েমার্তুজা সিন িবশ্বাস, রানা
প্রপার্িটজ েচয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পিরচালক রুহুল আিমন রানা
িবশ্বাস, ইউিনভার্সাল ফুেডর জনসংেযাগ কর্মকর্তা ফয়সল েমার্েশদ
িটটু, েজলা কৃষকলীগ সভাপিত শিহদুর রহমান শহীদ, আঞ্জুমান মিফদুল
ইসলােমর সভাপিত আলহাজ েমাশােরাফ েহােসন, সদর উপেজলার ভাইস
েচয়ারম্যান শাওয়াল িবশ্বাস, সদর উপেজলা আওয়ামী লীেগর সাংগঠিনক
সম্পাদক েশখ রােসল আলী মাসুদ,
েজলা জাসদ সভাপিত আিমরুল ইসলাম রাঙা, সম্পাদক হািববুল হক িমন্টু,
পাবনা িবজ্ঞান ও প্রযুক্িত িবশ্বিবদ্যালেয়র মানিবক অনুষেদর িডন
ড. এম আবদুল আলীম, সূিচত্রা েসন স্মৃিত সংরক্ষণ পিরষদ সাধারণ
সম্পাদক ডা. রাম দুলাল েভৗিমক, পাবনা প্েরসক্লাব সম্পাদক আিখনুর
ইসলাম েরমন, সাততারা মৎেসর েচয়ারম্যান ইমদাদ েহােসন মধু, িবিশষ্ট
িঠকাদার েমা: িজন্নাত আলী িজন্নাহ, পাবনা প্েরসক্লােবর িসিনয়র
সহসভাপিত কামাল আহেমদ িসদ্িদকী, সহসভাপিত আখতারুজ্জামান আখতার,
পাবনা প্েরসক্লােবর সােবক সম্পাদক এিবএম ফজলুর রহমান, সােবক
সম্পাদক আহেমদ উল হক রানা, পাবনা প্েরসক্লােবর যুগ্ম সম্পাদক
িজেক সাদী, ৈদিনক িসনসা সম্পাদক এসএম মাহবুব আলম, ৈদিনক িবপ্লবী
সময় সম্পাদক েসােহল রানা িবপ্লব, ৈদিনক আজেকর ইিতহাস সম্পাদক আবু
হাসনা মুহাম্মদ আইয়ুব, ৈদিনক িববৃিতর িনর্বাহী সম্পাদক এবং
অনলাইন
জার্নািলষ্ট
অ্যােসািসেয়শােনর
সভাপিত
কাজী
মাহবুব
েমার্েশদ বাবলা, ৈদিনক খবর বাংলার িনর্বাহী সম্পাদক জহুরুল ইসলাম

বকুল,
পাবনা প্েরসক্লােবর ক্রীড়া সম্পাদক আবুল এহসান এিলচ, েডইিল স্টার
প্রিতিনিধ তপু আহেমদ, বাংলােদশ েবতার প্রিতিনিধ শুিশল তরফদার,
মাছরাঙা েটিলিভশেনর পাবনা েজলা প্রিতিনিধ শিহদুল ইসলাম িরজুু,
আওয়ামী িশল্পী েগাষ্িটর সভাপিত প্রলয় চাকী,
পাবনা ডায়েবিটক সিমিতর সাধারণ সম্পাদক কাজী রিফকুল আলম, যুব
উন্নয়ন কর্মকর্তা েগালাম সারওয়ার, েজলা যুবলীগ সাংগঠিনক সম্পাদক
এবং েজলা আওয়ামীলীেগর উপ প্রচার সম্পাদক হাজী শরীফ, পাবনা েজলা
ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক িশবলী সািদকসহ মুক্িতেযাদ্ধা, সাংবািদক,
১৪দলসহ িবিভন্ন রাজৈনিতকদেলর েনতৃবৃন্দ, বুদ্িধজীবী, আইনজীবীসহ
িবিভন্ন শ্েরণী েপশার ৫ শতািধক মানুষ ইফতাের অংশ েনন।

