23 ডিসেম্বর, 2021
ডিয় পডরবারবর্গ,
এই মার্গ মাসে আডম যখন র্যাসেলর ডনযু ক্ত হই, তখন আডম যয স্কুল ডেসেসমর মাসে আমার শৈৈব ও শৈসৈার পার ৈসরডি, মা ডহসেসব
আমার েন্তানসের পড়াসলখা ৈরসত পাডিসয়ডি, এবং আমার যপৈাজীবসনর পুসরাটাই ডনসবডেত ৈসরডি, যেটার যনতৃত্ব যেয়ার েম্মান অজগন
আমাসৈ র্ভীরভাসব নাড়া ডেসয়সি। আমরা যয শুধু মাত্র যেসৈর েবসর্সয় বড় ডেসেম তাই নয়, বরং েবসর্সয় অোধারণও বসট - এবং
এর জনয েৈল ধনযবাে িাপয আমাসের ডনসবডেত িাণ ডৈক্ষার্গী, পডরবার, এবং ডৈক্ষৈসের উসেখসযার্য শবডর্ত্রযময়তা। আডম যেখসত
পাডি, ডবসৈষত এখন, ডেডট জুসড় পডরবাসররা ৈডমউডনডটসৈ ওডমক্রন যর্সৈ ডনরাপে রাখসত যা ডৈিু ৈরা েম্ভব েব ডৈিু ৈরসিন।
ির্ম ডেন যর্সৈই, যেসেম্বর মাসে েৈল ডৈক্ষার্গীর জনয আমাসের স্কুল ভবনগুসলা পুসরাপুডর যখালার গুরুত্বপূ ণগ লক্ষয আমরা যৈয়ার
ৈসরডি। ডৈক্ষার্গীসের োমাডজৈ ও আসবর্জডনত র্াডহো ডনরেসন নবয েহায়তা ডেসেম, তাসের জীবসন যয অডভজ্ঞতার িডতফল ঘটায়
এমন এৈডট পািযক্রম, এবং ডবশ্ববযাপী মহামারী র্লাৈাসল আমরা যা ডৈসখডি যেটার উপর ডভডি ৈসর েৃ ষ্ট িযু ডক্ত েহ ঐ েীঘগ-অসপক্ষাৈৃত
যহামৈাডমং ডৈক্ষার্গীসের পুনরায় স্বার্ত জাডনসয়সি।
এই বিসরর যৈষভাসর্ িু ডটর যমৌেু ম শুরু হবার পাৈাপাডৈ আমার ভুডমৈার অবোন হবার পসর্, আমাসের যহামৈাডমং ও এই ডৈক্ষা
বিসরর ির্ম ৈসয়ৈ মাে আমাসের স্কুলগুসলাসৈ েৈসলর জনয ডনরাপে ও েফল ৈরার জনয আডম আপনাসের েৈলসৈ ধনযবাে জানাসত
র্াই। এটা এখনও এৈটা অভূ তপূ বগ র্যাসলঞ্জপূ ণগ েময়, ডৈন্তু আপনাসের অংডৈোডরত্ব আমাসের ডৈক্ষার্গীসের ক্লােরুসম - যযখাসন েবসর্সয়
ভালভাসব যৈসখ - যেখাসন ডফসর আেসত এবং ডবৈডৈত হসত েক্ষম ৈসরসি। আমরা যা অজগন ৈসরডি, তার জনয আডম অতযন্ত র্ডবগত ও
ৈৃতজ্ঞ।
আমার োসবৈ েহৈমগী এবং আমার বন্ধু যিডভি বযাংৈস (David Banks) আপনাসের নতুন র্যাসেলর ডহসেসব আমার হাত যর্সৈ
যনতৃসত্বর মৈাল ডনসয় এডর্সয় যাসবন, যেজনয আডম অতযন্ত উৎোডহত যবাধ ৈরডি, এবং ডনডিত র্াৈুন যয আমাসের ডৈক্ষার্গীসের জনয
আমরা যয অগ্রর্ডত অজগন ৈসরডি যেটার উপর ডভডি ৈসর ডতডন আরও অগ্রর্ডত োধন ৈরসবন।
ডবর্ত েপ্তাসহ স্কুলগুসলাসত আমার েবগসৈষ পডরেৈগন র্লাৈাসল, এৈজন ডৈক্ষার্গী আমাসৈ বসলসি, "এৈজন ৈৃষ্ণাঙ্গ ডৈসৈারী ডহসেসব
আমাসৈ েহায়তা ৈরার জনয আপনাসৈ ধনযবাে। ির্ম ৈৃষ্ণাঙ্গ নারী র্যাসেলর ডহসেসব আপডন েফলতার র্মৎৈার েৃ ষ্টান্ত স্থাপন ৈসরসিন,
এবং এটা আমার মাসে আসর্র যর্সয় অসনৈ যবৈী আৈা জাডর্সয়সি।" ঐ ডৈসৈারী যর্সৈ শুরু ৈসর আমাসের অোধারণ ডৈক্ষৈবৃ ন্দ ও
আমাসের েহায়তা োনৈারী অডবর্ল ৈমগীবৃ ন্দ যারা ডনউ ইয়ৈগ ডেডট পাবডলৈ স্কুলগুসলা ের্ল যরসখসি - আমার োডয়ত্ব পালসনর েময়
আডম যাসের োসর্ ডমডলত হসয়ডি তাসের আজীবন স্মরণ রাখসবা।
আমাসের ডৈক্ষার্গীসের জনয এৈসত্র আমরা যা অজগন ৈসরডি যেজনয আডম র্ডবগত এবং ঐ ডৈসৈারীর মত যিসলসমসয়রা আমাসের পোঙ্ক
অনু েরণ ৈসর এবং তাসের স্বসের ডপসি ধাডবত হসয় েফলতা খুুঁসজ পাসব, এবযাপাসর আডম আৈাবােী।
আপনাসের েৈসলর িডত হডলসির শুসভিা এবং আন্তডরৈ ৈৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ৈরডি।
অংৈীোডরসত্ব,
ডমযৈা যপাটগার (Meisha Porter)
ডনউ ইয়ৈগ ডেডট স্কুলে র্যাসেলর
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