অদ্য ১৩/১১/২০১৭ (স োমবোর) তোররখে APECE-EEE Alumni Association, University of Dhaka এর Executive
Committee (EC) এর একরি ভো Tech Valley Solution Ltd এর কলোবোগোন শোেোয় অনু রিত হয়। উক্ত ভোর গৃ হীত
র দ্ধোন্ত মূ হ১) APECE-EEE Alumni Association এর AGM and Reunion-2017 এর তোররে (ঢোকো রবশ্বরবদ্যোলখয়র অরিভুক্ত
কখলখের Admission Test ও Suitable venue নো পোওয়োখত) পররবততন কখর আগোমী ২৯ রিখ ম্বর ২০১৭ (শুক্রবোর)
রনিতোরণ করো হখলো। অনু িোনরি কোেতন হল (পরীক্ষোর হখল) অনু রিত হখব এ

আ

জন Science Cafetoria সত

করো হখব।
২) Reunion-2017 এর Early Bird Registration এর সশষ তোররে ররববোর ২৪ রিখ ম্বর ২০১৭। উখেরেত তোররখের
পর Spot Registration Fee কোর্তকর হখব।
৩) APECE-EEE Alumni Association এর AGM and Reunion-2017 এর Program এ রনম্নরলরেত বযোরক্তবগতখক
ম্মোননো েোনোখনো হখব (updated) [

জন

]-

a) অিযোপক ি. আর আই শররফ [Mr. Javed Mahmud]
b) অিযোপক ি. সমোোঃ স কুল ই লোম [Prof. Dr. S M Mostafa Al Mamun]
c) ড.

[Prof. Dr. S M Mostafa Al Mamun]

d) েনোব সমোোঃ সদ্খলোয়োর বেত [Mr. Javed Mahmud]
e) েনোব রক্ষতীন্দ্র চন্দ্র ববশয [Dr. Mohammad Junaebur Rashid]
f)

েনোব রোরকব রহমোন শোওন (৩য় বষত ২য় স রমস্টোর) [Mr. Md. Zahidul Islam Raju]

g) েনোব তপু [Prof. Dr. S M Mostafa Al Mamun]
ম্মোননো প্রদ্োখনর

ময় উখেরেত বযোরক্তবখগতর উপর একরি Audio-Video presentation থোকখব তোখদ্র কোরেক্রখমর

উপর।
৪) Reunion এর সপ্রোগ্রোখম দ্ু রি Big Screen রোেোর বযবস্থো করো হখব, সর্েোখন আমোখদ্র Association এর রবরভন্ন
Activity সদ্েোখনো হখব। এই রবষয়রি সদ্েখবন রম

রমফতোহুল েোন্নোত রো নো এবং েনোব রোরকব রোহমোন। এছোড়ো

cultural program এর রবষয়রি সদ্েখবন েনোব সমোোঃ ফুেোইল আলম।
৫) Reunion-2017 এর অনু স্ঠোখন Gift Item

স খব Sweater ও চোরবর ররং সদ্য়ো হখব। চোরবর ররং Sponsor করখবন

Dr. Md. Atiqur Rahman Ahad।
৬) রবভোখগর ২০৮ নং Class Room Renovate করোর েনয রবভোখগর সচয়োরমযোন মখহোদ্য় কতৃতক সপ্রররত Budget ন
আ

ন

।এ

প্রোথরমকভোখব Floor Tiles এর কোে করোর র দ্ধোন্ত গৃ হীত হয়।

৭) Allumni Association এর scholarship আগোমী March 2018 পর্তন্ত বরিতত করো হখলো। এই েনয র্োরো Donation
রদ্খবন তোখদ্র নোম ও িোকোর পররমোন রনম্নরূপMr. Md. Fuzail Alam ৬১০০০/= প্রদ্োন কররখবন
Mr. Md. Mahfuz Ali sohel ৩০০০০/= প্রদ্োন কররখবন
Mr. SM Muraduzzaman 30০০০/= প্রদ্োন কররখবন

Mr. Javed Mahmud ৮৫০০/= প্রদ্োন কররখবন
Phase-II এর ১১ েন, Dec-17 to March-18: 11 × 4 × 2500 + 11000 = 1,21,000/=
Phase-I এর ১ েন, Dec-17 to Fabruary-18: 1 × 3 × 2500 + 1000 = 8500/=
বতখমোি ১,২৯,৫০০/= িোকো

