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৩য় প্রস্তুতি সভার কার্য তিিরণী 

অদ্য ০৫/০২/২৩ তরিঃ িাতরখে র্ন্ত্রখকৌশল তিভাখের তিভােীয় প্রধাখের কখে Online and offline mode-এ  প্রখেসর ড. ম াহ াঃ 
রতেকুল আলম বেগ এর সভাপতিখে Mechanical Engineering Alumni Association, RUET (MEAAR) এর তরইউতেয়ে 
ও প্রথ  সাধারণ সভা সম্পতকযি ৩য় প্রস্তুতি সভা অেুতিি হয়। সভ র প্র রম্ভে কমমমির বেয় রময ন উপমিত সকলম্ভক আন্তমরক 
ধনযে দ জ মনম্ভয় সভ র ক জ শুরু কম্ভরন, এরপর সদসয  সমেে প্রম্ভেসর ড. বম াঃ রমেউল ইসল ম সরক র আম্ভল েযসুেী বম ত ম্ভেক 
সভ র ক জ পমরে লন  কম্ভরন। সভায় পূিয তেধযাতরি আখলাচ্যসূতচ্ অেুর্ায়ী তিস্তাতরি আখলাচ্ো মশখে তেখনাক্ত তসদ্ধান্তস ূহ েৃহীি 
হয়।      

 

আখলাচ্যসূচ্ী-০১: গত ৩০ বে জ নুয় রী ২০২৩ ইং ত মরম্ভে অনুমিত ২য়  প্রস্তুমত সভ র ক র্যমেেরণী মনমিতকরণ।  

তসদ্ধান্ত-০১: সভ য় ২য় প্রস্তুমত সভ র ক র্যমেেরণী প্রখয়াজেীয় পতর াজযেসহ সেযসম্মমতক্রম্ভম মনমিতকরণ কর  হয়।   

 

আখলাচ্যসূচ্ী-০২: Mechanical Engineering Alumni Association, RUET (MEAAR) এর Logo Selection.  

তসদ্ধান্ত-০২: পূখিয প্রদ্ােকৃি তিজ্ঞতি অেুর্ায়ী িিয াে ছাত্র ও alumni েে alumni@me.ruet.ac.bd ইখ ইখল তকছু মলাখো 
পাতিখয়তছখলে। সভায় সংেৃহীি সকল মলাখো উপস্থাপে করা হয়।  সভায় উপতস্থি সকখলর সম্মতিক্রখ , প্রাি মলাখো মথখক 
প্রখয়াজেীয় পতরিধযে ও পতর াজযে সহ দ্রুিি  স খয় একতি মলাখো তেিযাচ্খের জেয তিভােীয় তশেক ণ্ডলীখক অেুখরাধ করা হয়।  

 

 

আখলাচ্যসূচ্ী-০৩: তিতভন্ন সাি কত তির সভার প্রাি কার্যতিিরণী তেখয় আখলাচ্ো ও তসদ্ধান্ত গ্রহণ।  

তসদ্ধান্ত-০৩: মেতভন্ন সািকত তি মথখক প্রাি কার্যতিিরণী সভায় উপস্থাপে করা হয় এিং সািকত তিগুখলার কার্যতিিরণীখি উখেতেি 
প্রস্তাতিি িাখজিস ূহ সম্পখকয সকলখক অিতহি করা হয়।  

 

আখলাচ্যসূচ্ী-০৪: Registration Fee ও Program Schedule তেখয় আখলাচ্ো ও তসদ্ধান্ত গ্রহণ ।  

তসদ্ধান্ত-০৪: সভায় Program Schedule এক তদ্খের  খধয সী ািদ্ধ রাোর তসদ্ধান্ত হয় এিং ১  তরইউতেয়ে ও সাধারণ সভা 
১০/০৩/২০২৩ িাতরখে রাোর িযাপাখর সিযসম্মি তসদ্ধান্ত েৃহীি হয়। সভায় উপতস্থি সকখলর সম্মতিক্রখ  পতর াতজযি 
Registration Fee তেখন িুখল ধরা হলিঃ  

 

Series 

Reunion 

Registration Fee 

and Membership 

Subscription 

(BDT) 

Registration Fee for 

Spouse/Family 

Member above 6 years 

(per person, BDT) 

Registration Fee 

for Drivers (per 

person, BDT) 

1964-2005 4000.00 

1,500 1,000 
2006-2013 3000.00 

2014-2015 2500.00 

2016 2000.00 

Overseas USD 100   
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আখলাচ্যসূচ্ী-০৫:  Sponsor সংগ্রহ সংক্রান্ত তিখশে আখলাচ্ো।  

তসদ্ধান্ত-০৫: Organizing Committee এর মচ্য়ার যাে ও Finance and Sponsor committee এর মচ্য়ার যাে  খহাদ্য়েণ 
Sponsor সংগ্রহ সংক্রান্ত তিেখয় িাখদ্র  িা ি িুখল ধখরে। এ তিেখয় উভখয় তসতরজতভতিক Sponsor সংগ্রহ এর িযাপাখর 
সকল তসতরখজর গ্রযাজুখয়িেণখক অেুখরাধ কখরে। Finance and Sponsor committee এর মচ্য়ার যাে আো ী ০৬/০২/২০২৩ 
ইং িাতরখে সকল তসতরজতভতিক প্রতিতেতধেণখক ত তিং এ স্বিিঃসূ্ফিযভাখি অংশগ্রহখের জেয অেুখরাধ কখরে। 
  
আখলাচ্যসূচ্ী-০৬: সভাপতি  খহাদ্খয়র অেুখ াদ্ে ক্রখ  তিতিধ আখলাচ্ো। 

তসদ্ধান্ত-০৬: তিতিধ আখলাচ্োয় র্ন্ত্রখকৌশল তিভাে রুখয়খির Alumni Association এর ো  Mechanical Engineering 

Alumni Association, RUET (MEAAR) রাোর সিযসম্মি তসদ্ধান্ত েৃহীি হয়। এছাড়া সভায় তরইউতেয়খের Registration 
েখ যর ে ুো উপস্থাতপি হয়। উক্ত ে যতি পতর াজযে কখর িা সিযসম্মতিক্রখ   Registration এর জেয েৃহীি হয়।  

সভায় আর মকাে আখলাচ্োর তিেয় ো থাকায় সভাপতি সকলখক ধেযিাদ্ জাতেখয় সভার কার্যক্র  স াতি ম ােণা কখরে। 

 

 

 
 
 
 
 
স্মারক েং- ME/MEAAR-03/23 
অেুতলতপিঃ 
১। Alumni-মদ্র  খধয প্রচ্ার।                                                    
২। দপ্তর েতথ। 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Prof. Dr. Mohd. Rafiqul Alam Beg) 

Organizing Chairman 

Mechanical Engineering Alumni Association, RUET 

(MEAAR) 

                                   িাতরেিঃ ০৫/০২/২০২৩ তরিঃ 
 

(Prof. Dr. Mohd. Rafiqul Alam Beg) 

Organizing Chairman 
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