
অদ্য ০৬/১২/২০১৬ (মঙ্গলবার) তাররখে APECE-EEE Alumni Association, University of Dhaka এর Executive 

Committee (EC) এর একরি সভা Tech Valley Solutions Ltd. এর অরিখস অনুরিত হয়। উক্ত সভার গৃহীত রসদ্ধান্ত 

সমূহ- 

১) APECE-EEE Alumni Association এর Directory-2016 এর ৫০০ করি Print (Hard Copy) করা হখব। উখেেয 

যে Advertisement Material আগামী ১৫/১২/২০১৬ এর মখযয ড. যমাোঃ য ানাখয়বুর রশীদ্ (িয়সাল) অথবা  নাব যমাোঃ 

 ারহদু্ল ইসলাম (রা ু) এর রনকি যেরন করখত হখব। এছাড়া ১০/১২/২০১৬ এর িখর যকান Alumni Data Entry 

করখলও যসরি Print Version এ োখব না।  

২) সভায় Directory (Online)               রসদ্বান্ত গৃহীত হয়- 

i) Directory যত যকান Information Edit/Update করখত িারখবন                   

- ড. যমাোঃ য ানাখয়বুর রশীদ্ (িয়সাল) 

-  নাব যমাোঃ রাখসল সরকার 

-  নাব  ারহদু্ল ইসলাম রা ু 
- রবভাগীয় Chairman 

ii) Payment Information শুযুমাত্র Read/View করা োখব, Edit করা োখব না। 

iii) Life Member রলখে যকান নতুন Member এর নাম Add করখত হখল Treasurer করত্রক Verified 

হখত হখব। 

iv) Online Directory যত Phone Number এবং Email Address               সমস্ত Information 

Website এ View/Present করা হখব।  

v) Directory যত সকখলর  নয User ID এবং Password এর বযাবস্থা করার  নয  নাব যমাোঃ রাখসল সরকার 

যক অনুখরায করা হখলা। এখেখত্র সকল User তার Information Update/Edit করখত িারখব।  

৩) Directory (Print Version)    রনম্নরলরেত রবষয়গুখলা অন্তভুুক্ত করার  নয ড. যমাোঃ য ানাখয়বুর রশীদ্ (িয়সাল) 

এবং  নাব যমাোঃ  ারহদু্ল ইসলাম (রা ু) যক দৃ্রি যদ্বার  নয রবখশষ ভাখব অনুখরায করা হল।    

i) Message: Honorable VC of DU, President of DU Alumni, Chairman of EEE, President and 

General Secretary of APECE-EEE Alumni Association (including Photo) 

ii) List of Executive Committee of APECE-EEE Alumni Association (including Photo) 

iii) List of Former President and General Secretary of APECE-EEE Alumni Association 

(Including Photo) 

iv) List of Teachers of EEE, DU (Including Photo) 

v) Cover Page Designer, Logo Designer, Press সহ আনুসারঙ্গক Information, Directory যত োখব।  

vi) Photo of Old Memories, Photo of Inauguration of Alumni Association Office and Photo 

of Alumni Related Event এর ছরব ড. যমাোঃ য ানাখয়বুর রশীদ্ (িয়সাল) অথবা  নাব যমাোঃ  ারহদু্ল 

ইসলাম (রা ু) এর রনকি যেরখনর  নয অনুখরায করা হখলা।  



vii) APECE-EEE Alumni Association এর Office এর ছরব Directory যত যদ্য়া হখব। 

viii) উখেেয যে Online এ োরা তাখদ্র Phone Number এবং Email, Don’t Publish Option Select 

কখরখছ তাখদ্র এই Information গুখলা Print Version এ োখব না।  

৪) Directory (Print Version)    রনম্নরলরেত Data Field গুখলা থাকখব। একরি Page এ সবুখমাি চার খনর 

Information থাকখব।   

 
 

৫) উখেেয যে  নাব যমাোঃ রাখসল সরকার যক Alumni Association এর  নয রবখশষ অবদ্ান রাোর  নয আগামী 

Reunion-2016 Program এ একরি সম্মাননা (Outstanding Contribution for the Alumni) েদ্ান করা হখব। এই 

বযািাখর েথােথ বযাবস্থা যনয়ার  নয  নাব যমাোঃ  ারহদু্ল ইসলাম (রা ু) যক অনুখরায করা হল।  

৬) Current Student যদ্র Renion-2016 এর  নয Registration Fee ৫০০      রনযুাররত হখলা। 

৭) আগামী ২৫ রডখসম্বর Renion এর েচাখরর  নয সবাইখক রবখশষভাখব অনুখরায করা হখলা। এই রবষখয় েখতযক Batch 

Coordinators   র             Batch Representatives   র                 র   ।   

৮) APECE-EEE Alumni Association, University of Dhaka এর Executive Committee (EC) এর িরবতুী সভা 

আগামী ১৩ রডখসম্বর ২০১৬ (মঙ্গলবার) সন্ধ্যা ৫.৩০ িায় APECE-EEE Alumni Association এর অরিখস অনুরিত হখব।  

 


