
পিররোজপুর প্রেসক্লোব  

সদস্যরদর নোরের তোপিকো 

ক্রঃ সদস্যরদর নোে িদবী িপিকো/সংবোদ েোধ্যে প্রেোবোইি নোম্বোর ও ইরেইি  

1.  েোহমুদ প্রহোরসন  প্রজিো েপতপনপি বোংিোরদশ প্রবতোর ও ইউএনপব 
০১৭১৮০৭৬২৫৬ 

mahmudhossainunb@gmail.com 

2.  প্র ৌতে প্র ৌধুরী পনজস্ব সংবোদদোতো বোংিোরদশ সংবোদ সংস্থো (বোসস) 
০১৭১২৫৪৭০৯৪ 

gchowdhury2012@gmail.com 

3.  মুপনরুজ্জোেোন নোপসে আিী  ষ্টোফ পররিোর্ টোর দদপনক ইরেফোক 
০১৭১১৩৯৭৩২৭ 

nasim.reporter@yahoo.com 

4.  এস এে িোররেজ প্রজিো েপতপনপি  দদপনক যু োেত্মর ও পবটিপে 
০১৭১২৬৪০৩২৮ 

smparvez.reporter@gmail.com 

5.  এে. এ রববোনী পফররোজ প্রজিো সংবোদদোতো দদপনক খবর 
০১৭১৮৪৫১৩৫৯ 

news4rabbani@gmail.com 

6.  আব্দুি আউয়োি  োজী প্রজিো েপতপনপি দদপনক সংগ্রোে 
০১৭১২৯৪৪৩৫৫ 

awalgazi@yahoo.com 

7.  শপফউি হক পেঠু পনজস্ব সংবোদদোতো দদপনক জনকণ্ঠ 
০১৭১১৩১৫৫২২ 

mithu_5522@gmail.com 

8.  এ প্রক আজোদ প্রজিো েপতপনপি দদপনক সংবোদ 
০১৭১১৩১৬৩৬৩ 

sangbadpiroj@gmail.com 

9.  আপরফ প্রেোস্তফো পিররোজপুর েপতপনপি বোংিো পিপবউন ও ঢোকো পিপিউন 
০১৭১৪০৬৫৭৫৫ 

arifmostofa@gmail.com 

10.  ফপসউি ইসিোে বোচ্চু প্রজিো েপতপনপি দদপনক সেকোি ও  যোরনি আই 
০১৭১২৫০৭৪০৬ 

fasiul.reporter@gmail.com 

11.  জপহরুি হক টিটু  প্রজিো সংবোদদোতো দদপনক যোয় যোয় পদন 
০১৭১১৩৯১৩৪৬ 

alifpirojpur@gmail.com 

12.  পজয়োউি আহসোন প্রজিো েপতপনপি প্রেইপি অবজোরেোর 
০১৭১১৫৭২৯৪৩ 

ziaulahsanzia@gmail.com 

13.  এস.এে. প্ররজোউি ইসিোে শোেীে প্রজিো েপতপনপি প্রেইিী ইনরেরিনরেন্ট 
০১৭২৮৫৩৭৭৮৮ 

pirojpur03@gmail.com 

14.  হোসোন েোমুন প্রজিো েপতপনপি দদপনক আরিোপকত বোংিোরদশ 
০১৭১০১৮১৯১০ 

hasanmamunnews@gmail.com 

15.  ইেোে প্রহোরসন েোসুদ প্রজিো েপতপনপি দদপনক খবর িি 
০১৭১২২৩৮৮০৯ 

masudimam10@gmail.com 

16.  প্রশখ প্রেোঃ রপশদ-আি-মুনোন প্রজিো েপতপনপি এনটিপে 
০১৮১২৯০০৩০০ 

pirojpur03@gmail.com 

17.  প্রেোহোম্মদ প্রদরিোয়োর প্রহোসোইন প্রজিো েপতপনপি দদপনক নয়ো পদ ন্ত 
০১৭১৮৬৫৩৫৮৫ 

delwarbd71@gmail.com 

18.  পরয়োজ আহরেদ নোপহদ প্রজিো েপতপনপি আরটিপে 
০১৭১১৩৪১৩৯৯ 

nahidpirojpur99@gmail.com 

19.  শপফকুি ইসিোে পেিন প্রজিো েপতপনপি এটিএন বোংিো 
০১৭১১৩৮১৯৪৩ 

atnpirojpur@gmail.com 

20.  পশপরনো আফররোজ প্রজিো েপতপনপি একুরশ প্রর্পিপেশন ও কোরির কন্ঠ 
০১৭১২৮৪৫৫৩২ 

sherinaafroj@gmail.com 

21.  প্রেোঃ পফররোজ আহরম্মদ প্রজিো েপতপনপি প্রদশ টিপে 
০১৭১০৮৬২৫৭৫ 

firojahmed70@gmail.com 

22.  এস এে তোনেীর আহরেদ প্রজিো েপতপনপি বোংিোরদশ েপতপদন ও  যোরনি ২৪ 
০১৯২২০৯৭৯৫১ 

newspirojpur@gmail.com 

23.  প্রখিোফত প্রহোরসন খসরু পনব টোহী সম্পোদক দদপনক পিররোজপুররর কথো 
০১৭৫২০১৫২৯৬ 

khasru1976@gmail.com 

24.  খোপিদ আবু প্রজিো েপতপনপি দদপনক আেোরদর সেয় 
০১৭১৬৪৩৩৯২৯ 

khaledabu71@gmail.com 

25.  জোহোঙ্গীর প্রহোরসন নোন্নো সম্পোদক েন্ডিীর সেোিপত সোপ্তোপহক বরিশ্বর 
০১৭১১৩৫৯০৮১ 

mdnannapoddar@gmail.com 

26.  েোহোমুদুর রহেোন েোসুদ প্রজিো েপতপনপি দদপনক েোনবজপেন ও  যোরনি ৯ 
০১৭১১৪৬৩২৬৭ 

masud.reporter@gmail.com 

27.  েোকসুদো আক্তোর ষ্টোফ পররিোর্ টোর দদপনক তথ্য দি টন 
০১৭২৫৩১২৬৯৯ 

maksuda.press@gmail.com 

সধরষঃড়:হধংরস.ৎবঢ়ড়ৎঃবৎ@ুধযড়ড়.পড়স
সধরষঃড়:ংসঢ়ধৎাবু.ৎবঢ়ড়ৎঃবৎ@মসধরষ.পড়স
mailto:news4rabbani@gmail.com
সধরষঃড়:ধধিষমধুর@ুধযড়ড়.পড়স
সধরষঃড়:সরঃযঁথ৫৫২২@মসধরষ.পড়স
সধরষঃড়:ঢ়রৎড়লঢ়ঁৎ০৩@মসধরষ.পড়স
সধরষঃড়:হধযরফঢ়রৎড়লঢ়ঁৎ৯৯@মসধরষ.পড়স
সধরষঃড়:সফহধহহধঢ়ড়ফফধৎ@মসধরষ.পড়স
সধরষঃড়:সধশংঁফধ.ঢ়ৎবংং@মসধরষ.পড়স


28.  হোপসবুি ইসিোে হোসোন প্রজিো েপতপনপি দবশোখী টিপে 
০১৯১১১৫৫৮৮৮ 

hasan.repoter@gmail.com 

29.  খোরিদ শপহদুর রহেোন পেঠু বোতটো সম্পোদক দদপনক পিররোজপুররর কথো 
০১৮১৮৩২৫৬৩৭ 

ksr_mithu@yahoo.com 

30.  আক্তোরুজ্জোেোন  োন্নু ষ্টোফ পররিোর্ টোর দদপনক পিররোজপুররর কথো 
০১৮১৯৬৭৫০৯৭ 

24pirojpur@gmail.com 

31.  ওয়োপহদ হোসোন বোবু পনব টোহী সস্পোদক সোপ্তোপহক পিররোজপুররর খবর 
০১৭১৯২৭৪৬৮৫ 

wahidbabuad39@gmail.com 

32.  অপেপজৎ েন্ডি প্রজিো সংবোদদোতো ৭১ প্রর্পিপেশন 
০১৮৩০৬৪৪৬২২ 

avijit_mandol@yahoo.com 

33.   োজী নোপসর উপিন প্রসপিে স্টোফ পররিোর্ টোর সোপ্তোপহক পিররোজপুররর খবর 
০১৯১১৯১১০০৫ 

gazinews24@gmail.com 

34.  পেজোনুর রহেোন প্রজিো েপতপনপি দদপনক সকোরির খবর ও পজটিপে 
০১৯১৬৭০৬২৬০ 

smizan75@gmail.com 

35.  পজয়োউি হক প্রজিো েপতপনপি সেয় টিপে 
০১৭১৪৭২৯৫৪৫ 

pirojpur.zia@gmail.com 

36.  এই  এে জুরয়ি প্রজিো েপতপনপি প্রেোহনো টিপে 
০১৭১১০৩১৬৩২ 

pirojpurmohona@gmail.com 

37.  কপবর প্রহোসোইন প্রজিো েপতপনপি দীপ্ত টিপে 
০১৭২০৩৫৩২৮৫ 

kabir10news@gmail.com 

38.  েপশউর রহেোন রোহোত প্রজিো েপতপনপি এসএ টিপে 
০১৭১৫৭১৪০১০ 

satv.pirojpur@gmail.com 

39.  প্রেোঃ হোপববুর রহেোন প্রজিো সংবোদদোতো পদ প্রেইপি ষ্টোর 
০১৭৪৮৯৭৪৪৪২ 

habib.pirojpur@gmail.com 

40.  কুেোর শুে রোয় প্রজিো েপতপনপি বোংিোপেশন টিপে 
০১৮২১৩১১১১১ 

kumarshuvoroy@gmail.com 

41.  েপসউর রহেোন েহোরোজ সম্পোদক ও েকোশক দদপনক গ্রোরের সেোজ 
০১৭১৫০১২১৫৪ 

gramersamaj@gmail.com 

42.  েপহউপিন েহোরোজ সঃ েন্ডিীর সেোিপত দদপনক পিররোজপুর কন্ঠ 
০১৯৩৩৯৯০০৭৭ 

pirojpurkantho@gmail.com 

43.  প্রেোস্তোপফজুর রহেোন পবপ্লব পনব টোহী সম্পোদক দদপনক গ্রোরের সেোজ 
০১৭১১৪৪৪২৭২ 

biplobkhan2722@gmail.com 

44.  প্রেোঃ শপফকুি আজে সহ-সম্পোদক সোপ্তোপহক পিররোজপুর বোনী 
০১৭১২৬৭৯৯২৩ 

 

45.  পদিঙ্কর েোতো (পেন্টু) ষ্টোফ পররিোর্ টোর দদপনক পিররোজপুর কন্ঠ ০১৭১১৩০৩৫২৫ 

46.  শপফকুি ইসিোে জয় ষ্টোফ পররিোর্ টোর দদপনক পিররোজপুর কন্ঠ 
০১৭৪১৩১৩২৫০ 

pirojpur10shofiq@gmail.com 

47.  প্রেো: তোপেে সরদোর প্রজিো েপতপনপি ইনপেরিনরেন্ট টিপে 
০১৯১২১৮০৫৪৩ 

24tamim@gmail.com 

48.  রোরবয়ো ইয়োসেীন সম্পোদক দদপনক তথ্য দি টন 
০১৭৫৪৮৪৫৪০৫ 

darpannews2015@gmail.com 

49.  প্র োিোি কৃষ্ণ েন্ডি ষ্টোফ পররিোর্ টোর  দদপনক তথ্য দি টন ০১৭৩২০২৮৮৪০ 

50.  মৃদুি আহরেদ সুেন প্রজিো েপতপনপি েোইটিপে 
০১৭১৫৯৫১৮১৩ 

sumonmytv.pirojpur@gmail.com 

51.  প্ররজওয়োন ইসিোে সোজন পনব টোহী সম্পোদক সোপ্তোপহক বরিশ্বর 
০১৭৫৪৬২১৩৪১ 

sajonislam@gmail.com 

 

সধরষঃড়:যধংধহ.ৎবঢ়ড়ঃবৎ@মসধরষ.পড়স
সধরষঃড়:শংৎথসরঃযঁ@ুধযড়ড়.পড়স
সধরষঃড়:মধুরহবংং২৪@মসধরষ.পড়স
সধরষঃড়:শঁসধৎংযাঁড়ৎড়ু@মসধরষ.পড়স

