অদ্য ০৫/১২/২০১৭ (মঙ্গলবার) তাররখে APECE-EEE Alumni Association, University of Dhaka এর Executive
Committee (EC) এর একরি সভা Association এর অরিখস অনু রিত হয়। উক্ত সভার গৃ হীত রসদ্ধান্ত সমূ হ১) APECE-EEE Alumni Association এর AGM and Reunion-2017 এর প্রাগ্রাখম ইরিরনয়াররিং এন্ড প্িকখনালরি
অনু ষখদ্র ডীন অধ্যাপক ডঃ প্মাঃ হাসানু জ্জামান প্ক Special Guest করার রসদ্ধান্ত গৃ হীত হয়। অনু ষখদ্র অরধ্ভুক্ত সকল
রবভাখগর প্েয়ারমযান প্ক এই অনু িাখনর িনয Invite করা হখব।
২) সম্মাননা রদ্াখনর রদ্ন Prof. Dr. R I Sharif প্দ্খে থাকখবননা রবধ্ায় উনার সম্মাননা রদ্ান স্থরগত করা হখলা।
৩) অনু িাখনর রদ্ন Stage এর দ্ু ই পাখে দ্ু রি Projector ও Screen লাগাখনা হখব। এ িনয ড. প্মাহাম্মদ্ প্িানাখয়বু র
রেীদ্ (িয়সাল) ও িনাব প্মাঃ িারহদ্ু ল ইসলাম (রািু) প্ক দ্ারয়ত্ব রদ্ান করা হয়।
৪) আিখকর সভায় ড. প্মাহাম্মদ্ প্িানাখয়বু র রেীদ্ (িয়সাল) ও

Leaflet এর content উপস্থাপন

কখরন। এরি Finalize করা হখয়খে এবিং Design & Printing এর িনয িনাব প্মাঃ িারহদ্ু ল ইসলাম (রািু), রমস
রমিতাহুল িান্নাত রাসনা, িনাব আররিুল ইসলাম তুষার ও িনাব রারকব হাসান ভাষা প্ক অনু খরাধ্ করা হয়।
৫) পরবততী AGM এ উপস্থাপখনর িনয আিখকর সভায় Association এর আখরা রতন ধ্রখনর Membership

ও র

Criterion রনখয় আখলােনা হয়ঃ Honorary membership, Faculty membership এবিং Associate membership।
এই প্েখে রনখনাক্ত fee ধ্ার্ত করা হখলা।
Honorary membership – No fee required
Faculty membership – Life member fee is applicable
Associate membership – Three times of life member fee
৬) আগামী ২৯ রডখসম্বর (শুক্রবার) ২০১৭ অনু রিতবয Reunion and AGM Program রি রননরূপ ভাখব সািাখনার
সু পাররে করা হখলা।
a)

Alumni Association এর President

GS, Honorable Treasurer, DU

সাদ্খর গ্রহন করখবন এবিং

পরপরই প্বলু ন উড়াখনার মাধ্যখম Reunion এবিং AGM উখবাধ্ন করখবন। এরপর সব অরতরথবৃ ন্দ Stage এর
সামখনর সাররখত আসন গ্রহন করখবন। তারপর উপস্থাপক সব অরতরথবৃ ন্দ প্ক Stage এর উপর তাখদ্র রনধ্তাররত
আসন গ্রহন করখত অনু খরাধ্ করখবন।
b)

আসন গ্রহন করার পর, উপস্থাপক Alumni Association এর General Secretary, Dr. Mohammad
Junaebur Rashid প্ক উনার স্বাগত ভাষণ প্দ্য়ার িনয বলখবন। এরপর উপস্থাপক রবভাখগর Chairman প্ক উনার
বক্তবয রাোর িনয আম্ত্রনন িানাখবন।

c)

অনু িাখনর এই পর্তাখয় ইরিরনয়াররিং এন্ড প্িকখনালরি অনু ষখদ্র ডীন অধ্যাপক ডঃ প্মাঃ হাসানু জ্জামান প্ক উনার বক্তবয
রাোর িনয আম্ত্রনন িানাখনা হখব।

d)

র র সম্মাননা রদ্ান করা হখব এবিং

র র সম্মাননারাপ্ত বযরক্তবগত উনাখদ্র অনু ভূরত বযক্ত করখবন।

e)

অনু িাখনর এই পর্তাখয় রধ্ান অরতরথ Treasurer, DU

র বক্তবয রদ্ান করখবন।

f)

প্ক্রস্ট রদ্ানঃ ইরিরনয়াররিং এন্ড প্িকখনালরি অনু ষখদ্র ডীন অধ্যাপক ডঃ প্মাঃ হাসানু জ্জামান ও রধ্ান অরতরথ
Treasurer, DU। প্ক্রস্ট রদ্ান করখবন প্র্ৌথভাখব, Alumni Association এর President, GS এবিং রবভাখগর
Chairman।

g)

এরপর Alumni Association এর President বক্তবয রােখবন।

h)

AGM: িনাব িাখবদ্ মাহমুদ্ Association এর আরথতক রববরণী রদ্খবন এরপর ড. প্মাহাম্মদ্ প্িানাখয়বু র রেীদ্
(িয়সাল) (GS) Association এর কার্তক্রম সবার সামখন তুখল ধ্রখবন।

i)

Closing Remark by the President of the Alumni Association.

৭) AGM and Reunion-2017 িনয Stage,

র ও

র

Decorator সাখথ প্র্াগাখর্াখগর

িনয এর িনয অধ্যাপক ডঃ সু ব্রত কুমার আরদ্তয (আহ্বায়ক) ও অধ্যাপক ডঃ এস এম প্মাস্তিা আল মামুন প্ক দ্ারয়ত্ব
রদ্ান করা হয়।
৮) অনু িাখনর রদ্ন রপঠা (ভাপা, রেতই), রিলারপ, Coffee, Noodles এবিং Horse cart এর বযবস্থা করার িনয অধ্যাপক
ডঃ এস এম প্মাস্তিা আল মামুন প্ক অনু খরাধ্ করা হয়।
৯) অনু িাখনর িনয দ্ু পুখরর Lunch থাকখবঃ দ্রবার কাবু রল রবররয়ারন (Rice, two chicken legs, egg kari, mutton
kabab, salad এবিং yogurt)।
১০) Registration এর গরত আখরা বাড়াখনার িনয রনখনাক্ত step গুখলা প্নয়া হখবঃ
-

র ০৮/১২/২০১৭ SMS এবিং ইখমইল পাঠাখনা হখব [িনাব প্মাঃ রাখসল সরকার]
র

র ১০/১২/২০১৭ প্থখক প্িান করা হখব, এবিং এখেখে online registration এর উপর প্িার

প্দ্য়া হখব [প্মাহাম্মদ্ প্িানাখয়বু র রেীদ্ (িয়সাল)]
-

Batch coordinator ও batch representative প্দ্র প্ক তাখদ্র batch এর Alumni এর সাখথ প্র্াগাখর্াগ
করখত অনু খরাধ্ করা হয়।

১০) আগামী ১২/১২/২০১৭ (মঙ্গলবার) তাররখে APECE-EEE Alumni Association, University of Dhaka এর
Executive Committee (EC) এর একরি সভা Association এর অরিখস অনু রিত হখব।

