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৪র্থ  প্রস্তুতি সভার কার্থ তিিরণী 
 

অদ্য ১১/০২/২৩ তরিঃ িাতরখে র্ন্ত্রখকৌশল তিভাখের তিভােীয় প্রধাখের কখে Online and offline mode-এ অধযাপক ড. ম াহািঃ 
রতিকুল আল  মিে এর সভাপতিখে Mechanical Engineering Alumni Association, RUET (MEAAR) এর পুেত থলেী 
ও প্রর্  সাধারণ সভা সম্পতকথি ৪র্থ প্রস্তুতি সভা অেুতিি হয়। সভার প্রারখে কত তির মেয়ার যাে উপতিি সকলখক আন্ততরক 
ধেযিাদ্ জাতেখয় সভার কাজ শুরু কখরে, এরপর সদ্সয সতেি অধযাপক ড. ম ািঃ রতিউল ইসলা  সরকার আখলােযসূেী ম ািাখিক 
সভার কাজ পতরোলো কখরে। সভায় পূিথ তেধথাতরি আখলােযসূতে অেুর্ায়ী তিস্তাতরি আখলােো মশখে তেখনাক্ত তসদ্ধান্তস ূহ েৃহীি 
হয়। 
  
আখলােযসূেী-০১: েি ০৫ ই মিব্রুয়ারী ২০২৩ তরিঃ িাতরখে অেুতিি ৩য় প্রস্তুতি সভার কার্থতিিরণী তেতিিকরণ।  
তসদ্ধান্ত-০১: সভায় ৩য় প্রস্তুতি সভার কার্থতিিরণী মকাে সংখশাধেী ছাড়াই সিথসম্মতিক্রখ  তেতিিকরণ করা হয়।   
 
আখলােযসূেী-০২: তিতভন্ন কত তির কার্থািলীর অগ্রেতি তেখয় আখলােো।  
তসদ্ধান্ত-০২: তিতভন্ন কত তি িাখদ্র কার্থািলীর অগ্রেিী উপিাপে কখরে। এ তিেখয় সকল কত তি তেতদ্থষ্টভাখি িাখদ্র িাখজিস ূহ 
ও কার্থািলী উপিাপে কখরে। সভায় উপতিি সদ্সযেণ কত তির কার্থািলী েরাতিি করার তিেখয় পরা শথ প্রদ্াে কখরে। 
 
আখলােযসূেী-০৩: পুেত থলেী অেুিাখের Sponsor সংগ্রখহর অগ্রেতি পর্থাখলােো ও পদ্খেপ গ্রহণ।  
তসদ্ধান্ত-০৩: পুেত থলেী অেুিাখের Sponsor সংগ্রখহর অগ্রেতি পর্থাখলােোয়, অদ্যািতধ র্া সংগ্রহ হখয়খছ িা সভায় উপিাপে করা 
হয়। তকভাখি িা িাড়াখো র্ায় িা তেখয় Alumni-েণ তিতভন্ন  িা ি প্রদ্াে কখরে। এছাড়া উক্ত অেুিাখের Sponsor িৃতদ্ধর 
তেত খে সদ্সযেণ িাখদ্র পরা শথ কখরে।  
 
আখলােযসূেী-০৪: পুেত থলেী অেুিাখের ম াি িাখজি তেখয় আখলােো।   
তসদ্ধান্ত-০৪: পুেত থলেী অেুিাখের োিওয়ারী িাখজি ও ম াি িাখজি সভায় উপিাপে করা হয়। সদ্সযেে তিতভন্ন োখির িাখজি 
তেখয় পর্থাখলােোপূিথক পরা শথ প্রদ্াে কখরে। 
 
আখলােযসূেী-০৬: সভাপতি  খহাদ্খয়র অেুখ াদ্েক্রখ  তিতিধ আখলােো  
তসদ্ধান্ত-০৬: তিতিধ আখলােোয় পুেত থলেী অেুিাখের Registration কার্থক্র খক েরাতিি করার তেত খে তসতরজ প্রতিতেতধ তেখয়াখের 
সিথসম্মি তসদ্ধান্ত েৃহীি হয়। 
 
সভায় আর মকাে আখলােোর  তিেয় ো র্াকায় সভাপতি সকলখক ধেযিাদ্ জাতেখয় সভার কার্থক্র  স াতি ম ােণা কখরে। 
 
 

 

 

 

 

 

 

স্মারক েং- ME/AAMER-04/23 

অেুতলতপিঃ 
১। Alumni-মদ্র  খধয প্রোর।                                                    
২। দপ্তর েতর্। 
 
 

(Prof. Dr. Mohd. Rafiqul Alam Beg) 

Organizing Chairman 

Alumni Association of Mechanical Engineering, RUET 

(AAMER) 

                                   িাতরেিঃ ১৮/০২/২০২৩ তরিঃ 
 

(Prof. Dr. Mohd. Rafiqul Alam Beg) 

Organizing Chairman 

Alumni Association of Mechanical Engineering, RUET 

(AAMER) 
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