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Letter of Thanks to Khazar University 

Dear Mr. Isakhanli, 

On behalf of our team and our enrolees, we would like to express our deep 

gratitude to you for facilitating the holding of our Project event at Khazar 

University on December 19. 

We- the members of “Build your future!” project are delighted that our first event 

took place at Khazar University. Based on the results of the assessment we 

received from our enrolees, I am absolutely sure that they had a very full and 

interesting day. Thank you very much for dedicating your weekend to the 

enrolees and making this day memorable for them. 

Dear Mr. Hamlet Isakhanli, 

We would like to thank you, Ms. Irada, Mr. Alovsat Amirbayli and everyone who 

contributed to the event once again. 

I congratulate you and all the staff members of Khazar University on the 

upcoming New Year and the Day of Solidarity of World Azerbaijanis! I wish you 

and your team new achievements in the new year. 

Sincerely, 

Bahruz Hidayatzade 

Director of "Build Your Future" LLC 

December 28, 2021 

 

 

 

 

 

 



“Xəzər”ə təşəkkür məktubu 

Hörmətli Hamlet müəllim, 

19 dekabr tarixində Layihəmizin tədbirinin Xəzər Universitetində keçirilməsinə 

şərait yaratdığınız üçün Sizə komandamız və abituriyentlərimiz adından dərin 

minnətdarlığımızı bildiririk. 

"Gələcəyini Qur!" Layihəsi olaraq sevinirik ki, ilk tədbirimiz məhz Xəzər 

Universitetində baş tutdu. Abituriyentlərimizdən aldığımız qiymətləndirmə 

nəticələrinə əsasən əminliklə deyə bilərəm ki, gənclər çox dolğun və maraqlı bir 

gün keçirdilər. Çox sağ olun ki, bazar gününü gənclərə ayıraraq, bu günü onlar 

üçün yaddaqalan etdiniz. 

Hörmətli Hamlet müəllim, 

Bir daha Sizə, tədbirdə iştirak etmiş İradə xanıma, Əlövsət müəllimə və tədbirin 

ərsəyə gəlməsində iştirak etmiş hər kəsə təşəkkürümüzü bildiririk. 

Sizi və Xəzər Universitetinin bütün əməkdaşlarını qarşıdan gələn Yeni İl və Dünya 

Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü münasibətilə təbrik edirəm! Yeni ildə Sizə və 

komandanıza yeni nailiyyətlər arzu edirəm. 

Hörmətlə, 

Bəhruz Hidayətzadə 

Direktor 

"Build Your Future" MMC 

28 dekabr 2021-ci il 

 


