
 

স্মারক নং -AISD/HOS/MEAF/2020-21/088                                                                  তাররখ - ২৬ -০৪-

২০২১ 

 

 

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহহ ওবারাকাতুহ।  
হিয় এভেভরাজ পহরবার, 
 

আশা করহি মহান আল্লাহর অভশষ রহমভত সবাই োভলা আভিন। আপনাভের হিয় িহতঠান 
এভেভরাজ ইন্টারন্যাশনাল  স্কুল এর পূববভ াষণা অনুযায়ী আমাভের হশক্ষার্বীভের আগামী ২৮ এহিল 
পযবন্ত হনয়হমত এবং ০৫ মম ২০২১ পযবন্ত হহফয এর ক্লাস চলভব ইনশা-আল্লাহ। আপনারা জাভনন 
ময,  এভেভরাজ ইন্টারন্যাশনাল স্কলু এর অতযন্ত েক্ষ আইহট টীম এর পহরকল্পনা ও সহায়তায় 
মকাহেড-১৯ মহামারীভত হবেযালভয়র হনয়হমত ক্লাস বন্ধ ম াষণার শুরু মর্ভকই, হনয়হমত ক্লাভসর 
হবকল্প হশক্ষাবযবস্থা অনলাইন ক্লাভসর আভয়াজন কভরভি এবং হবেযালভয়র এই বযবস্থার সাভর্ 
সম্পকৃ্ত রভয়ভি আমাভের ৯৭ শতাংশ হশক্ষার্বী আর এভেভরাভজর  িায় ৩০০ জন হটহচং এবং 
ননহটহচং স্টাফ, আলহামদুহলল্লাহ! 

মযভহতু হবেযালভয়র হশক্ষার্বীভের  অনলাইন ক্লাস সম্পণূবরূভপ একহট নতুন  িহিয়া তাই এর 
সফল বাস্তবায়ন সহতযই আমাভের হশক্ষক- কমবচাহর, হশক্ষার্বী - অহেবাবক সকভলর জন্য একহট বড় 
চযাভলঞ্জ। তবওু মহান আল্লাহর অভশষ রহমভত আমরা সবাই আপনাভের সহভযাহগতায়,এর সফল 
বাস্তবায়ভন হনয়হমত মচষ্টা কভর যাহি। মহান আল্লাহ আমাভের সহায় হন এবং সবহকি ুসহজ কভর 
হেন। 

মযভহতু আমাভের সবভচভয় বড় ধমবীয়  অনুঠান ঈে উল হফতর সহিকভট। আপনারা সবাই 
জাভনন ময, এভেভরাজ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল িহত বির আপনাভের হিয় সন্তানভের সম্মাহনত হশক্ষক-
হশহক্ষকাসহ সকল কমবকতবা ও কমবচারীভের ঈে অনুঠাভন  মবতন ও  মবানাস িোন কভর তাভের 
এই অনুঠানভক পালন করার করার জন্য সহায়তা কভর র্াভক। অনুরূপোভব এবিরও আমরা আসি 
ঈে উল হফতভর সকল  সম্মাহনত হশক্ষক-হশহক্ষকাসহ সকল কমবকতবা ও কমবচারীভের মবতন  ও  
মবানাস িোন করার আশা িকাশ করহি। আর আপনারা হনশ্চয়ই জাভনন ময, এটা অভনক বড়  বযয় 
সাভপক্ষ একটা বযপার। তাই, বরাবভরর মত আপনাভের সহভযাহগতা একান্ত িভয়াজন। 

এই পহরভিহক্ষভত  আমাভের সম্মাহনত অহেবাবকভের আগামী ০৫ মম -২০২১ তাহরভরর 
মভধয মম-২০২১ পযবন্ত মাহসক হটউশন ফী জমা িোভনর জন্য হবেযালভয়র পহরচালনা পষবভের পক্ষ 
মর্ভক হবভশষোভব অনুভরাধ করহি। 

আপনাভের সুহবধাভর্ব ফী গ্রহভণর জন্য মনট বযাংহকং (ইএফহট), হবকাশসহ সকল মমাবাইল 
বযাংহকং এবং হবেযালভয়র হহসাব শারা  সকাল ১০ টা মর্ভক হবভকল ২ টা পযবন্ত  হনয়হমত মরালা 
রারা  এবং ফী গ্রহণ হভব। ফী সংিান্ত  মযভকাভনা িভয়াজভন মযাগাভযাগ করুন - ০১৯৬৪- 
৪৯৯৪০৪,  ০১৯৬৪-৪৯৯৪৩০, ০১৭১৪-৬২২২১১, ০১৯৫৪-১২৩১২৩। 

মহান আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়লা আমাভের সবাইভক এই মহামারীভত হনরাপভে রারুন 
এবং আমাভের জন্য সবহকিু সহজ কভর হেন। 

 

আমীন, সমু্মা আমীন। 
 

 

(ম োহোম্মদ আনিসুর রহ োি মসোহোগ) 

হেড অব সু্কল 

এভেভরাজ ইন্টারনযাশনাল সু্কল 

 


