
অদ্য ২৪/১০/২০১৭ (মঙ্গলবার) তাররখে APECE-EEE Alumni Association, University of Dhaka এর Executive 

Committee (EC) এর একরি সভা Tech Valley Solution Ltd এর কলাবাগান শাোয় অনুরিত হয়। উক্ত সভার গৃহীত 

রসদ্ধান্ত সমূহ-  

১) Allumni Association এর scholarship রবভাখগর ২য় বখষের ছাত্র শারহন পারখভজ এর জনয আগামী February 

2018 পর্েন্ত বরধেত করা হখলা। এই জনয Mr. Javed Mahmud ৭৫০০/= প্রদ্ান কররখবন।  

২) বনযা দু্গেতখদ্র জনয ১,৫৫,০০০/= িাকা 35 Batch এর Mr. Md. Asaduzzaman কক কপ্ররন করা হখয়খছ, র্া রদ্খয় 

লালমরনরহাি কজলায় কখয়করি পররবারখক পুনবোসন করা হখব।  

৩) আজখকর সভায় APECE-EEE Alumni Association এর website রনখয় রবশদ্ভাখব আখলাচনা হয়। এরপর Mr. 

Md. Rasel Sarker    website এর রবরভন্ন Information এবং Content আপখেি করার জনয অনুখরাধ করা হয়। 

উপরিত সদ্সযবৃন্দখক এ বযপাখর সহখর্ারগতা করার জনয অনুখরাধ করা হখলা। এছাড়া website hosting (০২ বছর, ৫ 

5GB) ও sms (5000) ক্রখয়র জনয ১১৬২০/= িাকা বরাদ্দ কদ্য়া হখলা।  

৪) APECE-EEE Alumni Association এর AGM and Reunion-2017 এর তাররে (ঢাকা রবশ্বরবদ্যালখয়র অরধভুক্ত 

কখলখজর Admission Test এর জনয) পররবতেন কখর আগামী ৩০ রেখসম্বর ২০১৭ (শরনবার) রনধোরণ করা হখলা। 

অনুিানরি কাজেন হল প্রাঙ্গখন অনুরিত হখব। 
৫)APECE-EEE Alumni Association এর AGM and Reunion-2017 এর Program এ রনম্নরলরেত বযারক্তবগেখক 

সম্মাননা জানাখনা হখব (updated)- 

a) অধযাপক ে. আর আই শররফ 

b) অধযাপক ে. কমাোঃ কসকুল ইসলাম 

c) ড.           র       

d) জনাব কমাোঃ কদ্খলায়ার বেত  

e) জনাব রিতীন্দ্র চন্দ্র ববশয 

f) জনাব রারকব রহমান শাওন (৩য় বষে ২য় কসরমস্টার) 

৬) AGM and Reunion-2017 এর জনয একরি Invitation Card বতররর লখি Mr. Javed Mahmud        র   

 র   য়। Dr. Md. Atiqur Rahman Ahad ও Mr. Md. Zahidul Islam (Raju) কক     র    র   য় Media 

Partner এর বযবিা করার জনয। এছ   , Reunuion 2017 সক্রান্ত একরি ইখমইল সকলখক পাঠাখনার জনয Mr. Md. 

Rasel Sarker        র    র   য়। 

৭) AGM and Reunion-2017 এর              Registration Fee রনধোরণ করা হখলাোঃ 

Category Early bird (Taka) On spot (Taka) 
Life member 1000 1500 

Ex-Student (any Alumni) 700 1000 
Spouse 500 700 
Kids 500 700 

Current M.Sc. student 500 700 



Guest 1000 1500 
   

উখেেয কর্ Early Bird Registration এর কশষ তাররে শরনবার ২৩ রেখসম্বর ২০১৭। 

৮) AGM and Reunion-2017 এর                ব  রর       রনধোরণ করা হখলাোঃ 

Category Early bird (Taka) 
Snacks/Breakfast   ওয়        ,          , 

         ,       ,    , 
  ড      

Lunch Packet from Darbar 
Dessert দ্ই 

Additional পারন, Drinks, পান 
 

 


