
 

প্রে বিজ্ঞবি 
 

ঢাবি াাংিাবিকতা াযাামনাাআ াযাসাবসেলসনর পুনবমিনীর তাবরখ ২৪ এবে পুন:বনর্িাবরত 
ঢাকা বিশ্ববিিযাে  গণসযাগাসযাগ ও াাংিাবিকতা াযাামনাাআ াযাসাবসেলসনর  পুনবমিনী ১৭ 

এবেসর পবরিসতি াঅগামী ২৪ এবে ২০১৫, শুক্রিার বিকা ৩ টাে টিএব বমনােতসন ানুবিত 
সি। াযাসাবসেলসনর প্রেবসেন্ট প্রমা: াঅমগীর প্রাসসনর ভাপবতসে ানুবিত কাযিবনিিাী কবমটির 
এক ভাে এ বদ্ধান্ত গৃীত ে।  
 

পুনবমিনীসত াাংলগ্রসণর জনয িয, িসযর স্বামী/স্ত্রী ৩০০ টাকা এিাং িসযর ন্তান ও বিভাসগর 
িতি মান বলক্ষাথী েসতযসকর জনয ২০০ টাকা  াসর চাাঁিা পুন:বনর্িারণ করা সেসে। এ োড়া প্রয 
ক িয গাড়ীর চাক ানুিাসন াাংলগ্রণ করসিন তাসির জনয াবতবরক্ত ১০০ টাকা াসর 
চাাঁিা বনর্িারণ করা সেসে।  
 

প্ররবজসেলসনর জনয াঅসনাোরু াঅবজম ( ০১৭১২৭৯৯২১৪), াীম কুমার িাল 
(০১১৯৬০২৮৬২৪) এিাং প্ররজাউ াান াঅখন্দ ( ০১৮১১২৫৮৭৮৭) এর ঙ্গে াঅগামী ২১ 
এবেসর মসর্য প্রযাগাসযাগ করার জনয ানুসরার্ করা সেসে । উক্ত ানুিাসন ঙ্গ োন ো াবতবথ াঅনা 
যাসি না। 
 
ঢাবি উপাচাযি এিাং াাংিাবিকতা াযাামনাাআ াযাসাবসেলসনর ের্ান পৃিসপাক ার্যাপক ে. াঅ 
াঅ ম  াঅসরবিন ববিক ের্ান াবতবথ বসসি পুনবমিনীসত উপবিত থাকসিন। 
 

উসেখয, াযাামনাাআ াযাসাবসেলসন নতুন িয ান্তিভুবক্ত েবক্রোও িতি মাসন চমান রসেসে।এ জনয 
াঅগ্রীসির উবেবখত িযবক্তগসণর ঙ্গে প্রযাগাসযাগ করার জনয ানুসরার্ করা যাসে। বিস্তাবরত তসথযর 
জনয াযাসাবসেলসনর ওসেি াাআট www.dumcjaa.com প্রিখা প্রযসত পাসর। 
 

 

 
িাতি া প্রেরক: 
াঅসনাোরু াঅবজম  
িির ম্পািক (২০১৪-১৫)                                                                                                       
প্রিানাঃ ০১৭১২৭৯৯২১৪ 

 

 

 



 

Press Release 

 

Dhaka University Journalism Alumni  

Reunion reschedules on 24 April 

 

Instead of 17 April, the reunion of Dhaka University Mass Communication and Journalism 

Alumni Association (DUMCJAA) will be held on 24 April 2015 (Friday) at 3 p.m at the TSC 

auditorium of the university. The date was rescheduled at the executive committee meeting of 

the association which was presided over by its President Md. Alamgir Hossain.  

 

The subscription rate for registration was also re-fixed as member; member’s husband/wife tk. 

300, kids of the members and present students of the Department of Journalism is tk. 200 per 

person where as additional tk. 100 have been fixed for those who will bring drivers at the 

function.  

 

Interested alumnus and students are requested to contact Anwarul Azim (01712799214), Ashim 

Kumar Das (01196028624) and Rezaul Hasan Akhand (01811258787) for registration by 21 

April 2015. No guests are allowed for this programme.  

 

DU Vice- Chancellor and Chief Patron of the DUMCJAA Prof. Dr. AAMS Arefin Siddique will 

attend the programme as chief guest. 

 

It can be mentioned that registration process for obtaining the new membership of the Alumni 

Association is also open now. Those who are interested can contact with the persons mentioned 

above. They can also visit www.dumcjaa.com for further details.  

 

 

 

 

Anwarul Azim 

Office Secretary (2014-15)  

Mobile: 0171279921 

http://www.dumcjaa.com/

