বাাংলাদেশ মিমিয়া এন্ড প্রেস ক্লাব, অদেমলয়ার আত্মেকাশ

সুদীর্ আল
ঘ
োচনো ও পর্োলঘ োচনোর পর অবলেলে বহু কোঙ্ক্ষিত বোাং োলদে মিমিয়ো এন্ড প্রেস ক্লোব, অলেম য়োর
আত্মেকোে র্লেলে। গত ২১প্রে প্রি, স্থোনীয় রকলি -এ এই সাংগঠলনর আগোিী এক (১) বের প্রিয়োদী কমিটে
প্রর্োেণো প্রদয়ো হলয়লে। বেলরর চুরোন্ত কোর্যক্রিও
ঘ
ধোর্ করো
ঘ
হলয়লে। মবলদে বোাং ো টেমির প্রিোহোম্মদ
রহিতু ল্লোহলক সিোপমত ও অন োইন মনউজ প্রপোেঘ ো েবোস বোাং ো মনউজ িে কি-এর ইকবো ইউসুফ
েুেু লক সোধোরন সম্পোদক কলর মনলনোক্ত কমিটে প্রর্োেণো প্রদয়। েবোসী সোাংবোমদক ও সাংবোদপলের স্বোর্ রক্ষোলতঘ
ঘ
এই কমিটে সবোইলক মনলয় কোজ করলব বল েমতশ্রুমত বযক্ত কলর। উলল্লখ্য, এেোই সিগ্র অলেম য়ো জুলে করো
পত্রেকো, অন োইন মনউজ মিমিয়ো, টেমি, মবলনোদন সোাংবোমদক, ক োমিস্ট, সম্পোদকলদর সিন্বলয় গটঠত ের্ি
পুনোগ
ঘ কমিটে।

প্রিোহোম্মদ রহিতু ল্লোহ

ইকবো

ইউসুফ েুেু

কমিটের মবস্তোমরত মনলচ প্রদয়ো হল োোঃ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

সিোপমতোঃ প্রিোহোম্মদ রহিতু ল্লোহ (টেমি )
মসমনয়র সহ-সিোপমতোঃ িোঃ েোখ্োওয়োত নয়ন (ক োমিস্ট ও গদযকোর)
সহ-সিোপমতোঃ স্বপ্নো গু েোন (এমবমসমব িে মনউজ)
সোধোরন সম্পোদকোঃ ইকবো ইউসুফ েুেু (েবোস বোাং ো মনউজ িে কি)
সহ-সোধোরন সম্পোদকোঃ আসওয়োদু হক বোবু (চযোলন আই)
প্রকোেোধক্ষযোঃ আবু কো োি আজোদ প্রখ্োকন (নবধোরো মনউজ)

সদসযোঃ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

অজয় দোেগুপ্ত (ক োমিস্ট)
িোোঃ আবু হোসনোত মিল্টন (এনমবমস প্ররমিও, মনউ কযোলস , ক োমিস্ট )
আব্দু িমতন (মসিমনবোসী-বোাং ো িে কি)
প্রনোিোন েোিীি (িুক্তিঞ্চ পত্রেকো )
বদরু আ ি (লদে মবলদে পত্রেকো )
আস োি প্রিোল্লো (বোাং ো বোতঘো পত্রেকো )
আমতকুর রহিোন শুি (েেোমন্তকো পত্রেকো )
আমিনু ইস োি রুলব (সিয় টেমি)
সু তোন আলরফীন (আর টেমি)

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

নোমফউ ইস োি (লরমিও বোাং ো, প্রি লবোন )ঘ
িমহবুর রহিোন (মফল্ম)
মেিু মসকদোর (মফল্ম)
হোসনো প্রহনো (মবটেমি, পোর্ )ঘ
তু ম নুর (ক োমিস্ট, মিসলবন, েেোমন্তকো পত্রেকো )
নোলদরো সু তোনো নদী (ক োমিস্ট, প্রি লবোন, ঘ েেোমন্তকো পত্রেকো )
মনজঘন প্রিোেোরফ (ক োমিস্ট, সোাংবোমদক , পোর্ )ঘ
প্রিলহদী হোসোন েোহীন (িুক্তিঞ্চ পত্রেকো )
সোহোদোত িোমনক (মেয় অলেম য়ো িে কি)

