
বিবিএি বিি বাচনির প্রার্থী পবরবচবি িভা অিুষ্ঠিি 

 

বাাংলাদেশ কম্পিউটার সমিমি (মবমসএস) এর ২০২২-২৪ মিয়ােকাদলর কার্ যমিব যাহী কমিটট ও শাখা কমিটট 

মিব যাচদির প্রার্থী পমরমচমি সভা শমিবার মবদকল ৩.৩০টায় মবমসএস ইদিাদভশি মসন্টাদর অিুটিি হয়। 

মিব যাচি মবার্য আদয়াজিি এই সভায় প্রার্থীরা মিদিদের মিব যাচিী ইশদিহার মভাটারদের সািদি উপস্থাপি 

কদরি। 

মিব যাচি মবাদর্যর মচয়ারিযাি শাফকাি হায়োর, সেসয খন্দকার আমিক-ই-রব্বামি এবাং মশখ কবীর 

আহদিদের উপমস্থমিদি প্রার্থী পমরমচমি সভা অিুটিি হয়। 

মবমসএস এর ২০২২-২৪ মিব যাচদি কার্ যমিব যাহী কমিটটদি ‘সিিিা’ পযাদিদল স্মাটয মটকদিালজিস (মবমর্) 

মলমিদটর্ এর বযবস্থাপিা পমরচালক মিাহাম্মে িমহরুল ইসলাি এবাং ‘মিম্বারস ভদয়স’ পযাদিদল মস এন্ড মস 

মের্ ইন্টারিযাশিাদলর স্বত্বামিকারী ইজি. সুব্রি সরকার মিিৃত্ব মেদেি। মিি মিি পযাদিদলর পদে িারা 

মিব যাচিী ইশদিহার ম াষণা কদরি। 

‘সিিিা’পযাদিদল সেসযরা হদলি, স্মাটয মটকদিালজিস (মবমর্) মলমিদটর্ এর বযবস্থাপিা পমরচালক মিাহাম্মে 

িমহরুল ইসলাি, কম্পিউটার মসটট মটকদিালজিস মলমিদটদর্র বযবস্থাপিা পমরচালক িহুাম্মে িমিরুল 

ইসলাি, কম্পিউটার পদয়ন্ট এর স্বত্বামিকারী ইউসফু আলী শািীি, অমরদয়ন্ট কম্পিউটাস য এর স্বত্বামিকারী 

মিা. িাদবেুর রহিাি শাহীি, মপমরিমিদয়ল ইন্টারিযাশিাল এর প্রিাি মিব যাহী মিািদহর ইিাি মচৌিুরী (মপিু), 

ম্পির্ মটকদিালজি এন্ড ইজিমিয়ামরাং মল. এর মচয়ারিযাি মিাশারফ মহাদসি সুিি এবাং ওদয়লমকি 

কম্পিউটাস য এর স্বত্বামিকারী মিা. িিরুল ইসলাি হািারী। 

‘মিম্বারস ভদয়স’পযাদিদলর সেসযরা হদলি, মস এন্ড মস মের্ ইন্টারিযাশিাদলর স্বত্বামিকারী ইজি. সুব্রি 

সরকার, ম াদেি মের্ ইন্টারিযাশিাল মবমর্ এর স্বত্বামিকারী মিাহাম্মে িিরুল ইসলাি মহলালী, 

িাইদরাসাি মসদেিস স্বত্বামিকারী এস.এি ওয়ামহেুজ্জািাি, মপমস  াদর্যি এর স্বত্বামিকারী মিা. আহসািুল 

ইসলাি, সাউর্থ বাাংলা কম্পিউটাদরর স্বত্বামিকারী মিা. কািরুজ্জািাি ভ ূঁ ইয়া, োরদটক অযান্ড ইজিমিয়ামরাং 

মলমিদটর্ এর মচয়ারিযাি মিা. রাদশে আলী ভ ূঁঞা এবাং মটক মহদলর স্বত্বামিকারী মিাহাম্মে মিাস্তামফিরু 

রহিাি। 

এছাড়াও প্রার্থী পমরমচমি সভায় আটটট শাখা কমিটটর ( বমরশাল, কুমিল্লা, চট্টগ্রাি, র্দশার, খুলিা, িয়িিমসাংহ, 

রািশাহী এবাং মসদলট) মিব যাচদির প্রার্থী ণ অিলাইদি রু্ক্ত হদয় িাদের মিব যাচিী ইশদিহার ম াষণা কদরি। 

মিব যাচিী িফমসল অিুসাদর, ১৬ িাচয বুিবার সকাল ১০টা মর্থদক মবদকল ৫টা পর্ যন্ত রািিািীর কৃমষ 

ইিমেটটউট অব বাাংলাদেশ (মকআইমব) এর মিলিায়িদি ২০২২-২৪ মিয়ােকাদলর কার্ যমিব যাহী কমিটট ও 

শাখা কমিটটর মিব যাচি অিুটিি হদব। একই মেদি মিব যামচি প্রার্থীদের িদিয পে বন্টদির মিব যাচিও অিুটিি 

হদব। 

 


