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শহর প্রিতিনিধ: পাবনা সংবাদপত্র পিরষেদর উদ্েযােগ মঙ্গলবার (২৮
জুন) িপিসিসএস িমলনায়তেন সংগঠেনর েনতৃবৃন্েদর পিরিচিত সভা, ইফতার
ও েদায়া মাহিফল অনুষ্িঠত হয়।
ইফতােরর আেগ েদশ ও জাতীর মঙ্গল কামনা কের িবেশষ েমানাজাত
পিরচালনা কেরন পাবনা েজনােরল হাসপাতাল মসিজেদর েপশ ইমাম আলহাজ
মাওলানা েমা: ইউনুস আলী।
পাবনা সংবাদপত্র পিরষদ সভাপিত ৈদিনক েজাড়বাংলা সম্পাদক আব্দুল
মতীন খান, সাধারণ সম্পাদক,ৈদিনক নতুন িবশ্ববার্তা সম্পাদক শিহদুর
রহমান শিহদ, িসিনয়র সহসভাপিত ৈদিনক খবর বাংলা সম্পাদক ডা. আব্দুস
সালাম, সহসভাপিত ৈদিনক এ যুেগর দ্বীপ সম্পাদক সরকার আিরফুর রহমান
আরব আলী, কল্যাণ সম্পাদক ৈদিনক িসনসা সম্পাদক এসএম মাহবুব আলম,
যুগ্ম সম্পাদক ৈদিনক পাবনার খবর ও িদ মর্িনং টাচ সম্পাদক সম্পাদক
এমিজ িবপ্লব েচৗধুরী, সাংগঠিনক ৈদিনক িবপ্লবী সময় সম্পাদক েসােহল
রানা িবপ্লব, সংবাদ সংস্থা আইএনএস প্রধান সম্পাদক হাসান আলী
আমন্ত্িরত অিতিথেদর স্বাগত জানান।
অনুষ্ঠােন প্রধান ও িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপস্িথত িছেলন পাবনা েজলা
আওয়ামীলীেগর সাধারণ সম্পাদক ও সদর আসেনর সংসদ সদস্য েগালাম ফারুক

প্িরন্স, পাবনা েজলা পিরষদ প্রশাসক এম সাইদুল হক চুন্নু, পাবনার
েজলা প্রশাসক েরখা রানী বােলা, এডওয়ার্ড কেলেজর অধ্যক্ষ প্রেফসর
ড. হুমায়ুন কিবর মজুমদার, অিতিরক্ত পুিলশ সুপার িছদ্িদকুর রহমান,
েজলা আওয়ামীলীেগর িসিনয়র সহসভাপিত েরজাউল রিহম লাল, পাবনা
েচম্বার অব কমার্েসর িসিনয়র সহসভাপিত মাহবুব উল আলম মুকুল, রানা
প্রপার্িটজ এন্ড েডভলপােরর েচয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পিরচালক
রুহুল আিমন রানা িবশ্বাস, পাবনা সড়ক ও জনপথ িবভােগর িনর্বাহী
প্রেকৗশলী েমাফাজ্জল হায়দার।
েজলা আইনজীবী সিমিতর সভাপিত অ্যাডেভােকট শাহ আলম, েজলা জাসদ
সভাপিত আিমরুল ইসলাম রাঙা, পাবনা প্েরসক্লােবর সােবক সভাপিত
রিবউল ইসলাম রিব, পাবনা প্েরসক্লােবর সােবক সম্পাদক বার্তা
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রহমান,
বীরমুক্িতেযাদ্ধা ফজলুর রহমান ফান্টু, আমােদর বড়াল সম্পাদক
েহলালুর রহমান জুেয়ল, জনকণ্ঠ প্রিতিনিধ কৃষ্ণ েভৗিমক, সময় িটিভ
এবং বাংলােদশ প্রিতিদন প্রিতিনিধ এসএ আসাদ, েডইিল স্টার
প্রিতিনিধ তপু আহেমদ, ৈদিনক েভােরর ডাক প্রিতিনিধ আব্দুর রিশদ,
সাংবািদক শিফ ইসলাম, বাসস প্রিতিনিধ রিফকুল ইসলাম সুইট,
বাংলােদশ েবতার প্রিতিনিধ শুিশল তরফদার, অনলাইন সংবাদপত্র নতুন
েচাখ প্রকাশক ও সম্পাদক এসএম আলম, ৈদিনক আজেকর ইিতহাস িনর্বাহী
সম্পাদক অ্যাডেভােকট েতৗিফক ইমাম খান, আওয়ামী িশল্পী েগাষ্িটর
সভাপিত প্রলয় চাকী, উত্তরণ সািহত্য আসেরর সভাপিত কিব আলমগীর কবীর
হৃদয়সহ আইনজীবী, মুক্িতেযাদ্ধা, সাংবািদক, ১৪ দলসহ িবিভন্ন
রাজৈনিতকদেলর েনতৃবৃন্দ, বুদ্িধজীবী, আইনজীবীসহ িবিভন্ন শ্েরণী
েপশার মানুষ ইফতাের অংশ েনন।

