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Main Campus    : House-1, Road-1, Block-B, Pallabi, Mirpur, Dhaka-1216. Phone : 01842-900045, 9639900045
Main Campus (Boys Section-1) : 5/5 Pallabi, Mirpur, Dhaka-1216. Phone : 01706-320633, 58050664, 9639900046
Main Campus (Boys Section-2) : 7/5 (Boshonto Vhabon), Pallabi, Mirpur, Dhaka-1216. Phone : 01973303307, 9639900047
Banasree Campus    : House-37, Road-6, Block-B, Banasree R/A, Rampura, Dhaka. Phone : 01972-900045
E-mail     : cosmoschool100@gmail.com

িবষয়- িটউশন িফ জমা দান �ি�য়ায় সংেযাজন  

৪/৬/২০   

স�ািনত অিভভাবক, আসসালামু আলাইকুম।  

আশা কির পরম করুণামেয়র অেশষ কৃপায় ভােলা আেছন।    

বত�মান পৃিথবীর নতুন অিভ�তার সােথ িনেজেদর মািনেয় চলার এ যে� আপনােদর সােথ আমরাও আিছ।  

আপনারা ইেতামেধ� েজেনেছন েয , �ুেলর স�ািনত অিভভাবকবৃে�র �া� িটউশন িফ িদেয় �ুেলর সকল ব�য় 
িনব�াহ করা হয়। �ুেলর আেয়র সবেচেয় গুরু�পূণ� খাতিট েযন সচল থােক েস ব�াপাের আপনােদর সহেযািগতা 
কামনা কের আপনােদর সমীেপ একিট িচিঠ �দান করার পর  েয সহেযািগতা আমরা েপেয়িছ েস জেন� �ুেলর 
প� েথেক জানাই অেনক অেনক কৃত�তা।    

এখনও গত দু মােসর িশ�াথ�ী িটউশন িফ এর অথ� পুেরাপুির জমা পেড়িন তারপেরও েযটুকু আপনােদর কাছ 
েথেক েপেয়িছ তার পুেরাটাই িশ�ক �াফেদর অেধ�ক েবতন পিরেশাধ করার কােজ ব�য় কেরিছ। গত দু মােসর 
ভবন ভাড়া এবং অন�ান� খরচ এখনও অপিরেশািধত আেছ। এত চ�ােলে�র মেধ�ও আমরা গভীরভােব িব�াস 
কির, পরম করুণামেয়র রহমত, আপনােদর আ�িরক েদায়া, শুভকামনা ও সহেযািগতায় আমােদর ঘাটিত পূরণ 
হেয় যােব ইনশা�াহ।    

েদেশর �িতকূল পিরি�িতেত েহাম েকায়াের�াইন চলাকােল ব�াংিকং েসবার সীিমত আকােরর দরুন িটউশন িফ 
জমা দােনর সুিবধার জেন� একিট িবকাশ ন�র েখালা হেয়িছল। চলিত মাস  েথেক অথ�াৎ জু ন,২০ েথেক 
আপনােদর সুিবধােথ� একিট নতুন িবকাশ মােচ�� েমাবাইল ন�ের- ০১৭৬৬৭০০০৪৫ িটউশন িফ জমা দােনর 
ব�ব�া করা হেয়েছ (যা সংযুি� িহেসেব- িবকােশ েবতন জমা েদওয়ার চাট� এবং �ি�য়া েদওয়া আেছ) অথবা 
আপনারা ব�াংেকর মাধ�েম অথবা সকাল ১০টা েথেক দুপুর ১টা পয�� (নগদ অথ�) �ুেলর মূল ভবেন িহসাব 
িবভােগ জমা িদেত পারেবন।        

এ সং�া� িব�ািরত তেথ�র জেন� অিফেস েযাগােযাগ করেত পােরন। �ুেলর িহসাব িবভােগর  

েফান নং:০১৮৪২-৯০০০৪৫  

পরম করুণাময় আমােদর সকলেক সু� েদহ, �শা� মন এবং কম�ব�� সুখী জীবন দান করুন- এই আমােদর 
ঐকাি�ক �াথ�না।  

ধন�বাদাে�, 

কসেমা �ুল কতৃ�প� 

 



weKv‡k †eZb cÖ`vb 

‡kÖwY ‡eZb weKvk PvR© ‡gvU cÖ‡`q gšÍe¨ 

‡cÖc-Iqvb, ‡cÖc-Uz 

Ges 1g †kÖwY 

3,500/- 55/- 3,555/-  

2,625/- 40/- 2,665/- Sibling  

2q-4_© 6,500/- 100/- 6,600/-  

4,875/- 75/- 4,950/- Sibling  

5g-7g 7,000/- 105/- 7,105/-  

5,250/- 80/- 5,330/- Sibling  

9g 8,000/- 120/- 8,120/-  

8g I 10g 9,000/- 135/- 9,135/-  
 

wet ª̀t - ÔÔwkÿv_©xi †Kvb gv‡mi †eZ‡bi mv‡_ fwZ© wdÕi wKw¯Í mshy³ _vK‡j †m gv‡mi †gvU cÖ‡`q UvKvi cwigv‡Yi mv‡_ 1.5% weKvk PvR© 

wn‡m‡e AwZwi³ ‡hvM K‡i ‡gvU cÖ‡`q A_©  weKv‡k cÖ`v‡bi Rb¨ Aby‡iva Kiv hv‡”Q|  

 

weKvk gv‡P©›U †gvevBj b¤̂i t- 01766700045 

 weKvk A¨vc e¨envi K‡i †eZb cÖ`v‡bi Rb¨ wb‡¤œv³ avc ¸‡jv avivevwnKfv‡e Abymib Kiæb t- 

 

“USSD” ‡KvW e¨envi K‡i †eZb cÖ`v‡bi Rb¨ wb‡¤œv³ avc ¸‡jv avivevwnKfv‡e Abymib Kiæb t- 
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