ইন্টারফেইথ স্কলারশিপ োন্ড
INTERFAITH SCHOLARSHIP FUND
Montreal, December 25, 2021

উপফরর ছশিটি এঁফেফছন কেন্দ্রীয় িহীদ শিনাফরর নেিাোর ও
আিার িন্ধু শিখ্যাত শিল্পী হাশিদুর রহিান সাফহি। শতশন আিার
অনুফরাফে ছশিখ্ানা এঁফেশছফলন। আশি এই ছশিফত কদখ্ফত
কেফয়শছলাি আিার শিয় গরু, েৃষেফদর লাঙ্গল শদফয় হাল োষ
েরা, কনৌো ও িাঝিফদর, এিং িশহলাফদর পাশনর েলশস শনফয়
িাশি কেরা। এই ছশিটি িুলফছ আিার িশিয়াফলর িাশির
বিঠেখ্ানার কদয়াফল।
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ডক্টর আব্দুর রাব্ব
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সকলের তলর সকলে আমরা প্রলতেলক মমারা পলরর তলর।"

“ALL OF US FOR ALL, EACH ONE OF US FOR EACH.”

আিার েহঠা গ্রািিাসী ভাইফিাফনরা :
আসসালািু আলাইেুি I আশি অতযন্ত খ্ুশি ও গশিত
ি কে আজ
আিাফদর গ্রাফির ঘফর ঘফর শিশিত িানুষ। ১৯৩০ ও ১৯৪০ িতফে
আিার িালয িয়ফসর সিয় আিাফদর গ্রাফির িায় সিস্ত
িুসলিানরাই শছফলন অশিশিত। আিার িািা কসানািুঝিন িুন্সী
সাফহি শছফলন তখ্ন আিাফদর গ্রাফির সিফেফয় কিশি শিশিত
িুসলিান। শতশন িাইিাশর স্কুল কথফে েতু থ িকেশি কিষ
েফরশছফলন। আিাফদর িাশির কিাশিন আলী সাফহফির িফিা
কছফল জয়নাল আফিদীন সাফহি আিার িািার পফর গ্রাফির
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সিফেফয় কিশি শিশিত িুসলিান হন। শতশন শি.এি. েফলজ কথফে
আই.এস.শস. ( এখ্নোর এইে.এস.শস.) পরীিা পাি েফরন।

আিাফদর গ্রাফির িিীিরা। আিার িািা িাি কথফে তৃ তীয় িযঝি।

এ দু'জন দূরদিী িানুষ আিাফদর গ্রাফির িানুষফদর আফলাশেত
েরার জনয এেিা শিদযালয় স্থাপন েরার শসদ্ধান্ত কনন।
িুসলিানফদর এলাোয় শিদযালফয়র জনয ঘর না থাোয় তারা টঠে
েফরন কে, আিাফদর িাশি ও পূি িশদফের িাশির িািখ্ান শদফয় কে
োঁো রাস্তাটি শগফয়ফছ, তার উপরই শিদযালয় িসফি। হফলাও তাই।
আিরা িাচ্চারা রাস্তার দু'পাফি দু’সাশরফত িুফখ্ািুশখ্ িসতাি।

আমালের সালে নিলে আসতাম একটা পুরালিা
পালটর বস্তা, তােপাতা, মাটটর মোোত,
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মোোলত কেোর গুঁ ড়া পানিলত গলে ততনর করা
কানে, ও বাুঁলের কঞ্চির একনেক সরু কলর মকলট
বতরী করা কেম। আমরা পালটর বস্তার উপর বলস
তাল পাতার উপর নেখতাম। আমালের নিেনমত নেক্ষক
নিলেি মিাোখােীর এক মমৌেনি সালেব। আমার বাবা মুন্সী
সালেবও মক্ষত-খামালরর োমের ফাুঁলক ফাুঁলক এলস িশতশদন
েু-নতি ঘন্টা পড়ালতি। নতনি নবেোেলের মেচ্ছালসবক নেক্ষক
নিলেি। মমৌ েিী সালেবলক মবতি নেলত েলতা। তাুঁর মবতি মেোর
েিে মুটি-নিক্ষা সংগ্রে করার আলোেি করা হয়। গ্রাফির
িফতযে ঘফর একটট কলর মিাট মাটটর োনড় রাখা েলতা।

রালতর খাবালরর েিে
িাত রান্না করার আলে
মনেোরা এে মুল া কলর
চাে এ ই োুঁনড়র মিতর
মফলে নেলতি। প্রলতেক
স প্তালে আমরা
কছমেরাবানড় বানড় নেলে
এ নিক্ষার চাে সংগ্রে
কলর আিতাম। কসই চাে
নবঞ্চি েমর মমৌেিী সালেলবর
মবতি মেো েলতা। বানড়লত

জয়নাল আফিদীন

নিক্ষুক আসলে তার ঝুনড়লত
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এক মুল া চাে মফলে মেো েলতা। আমরা নবনিন্ন বানড় মেলক
একই রকম
েমালিা চাে
সংগ্রে কলর
আিতাম। তাই
মস চােলক বো
েলতা মুটিনিক্ষার োল।
আশিও ঐ
স্কুফলর ছাত্র
আশি সূফোদফয়র
ি
পর এই িাটির কখ্াঁিা কথফে শপয়াজ ও কপািা িশরে শদফয় পান্তা
ভাত কখ্ফয় লা ঙ্গল-কজায়াল োঁফে শনফয় িলদ দুফিা সহ িাফঠ কেতাি হাল োষ েরফত।

নেলতি। প্রলতেক সপ্তালে আমরা কছমেরা বানড়

আিার শিয় তালপাতা ও গািছা ।
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শছলাি আশি োই কে আিাফদর গ্রাফির সেল ছাত্রছাত্রীরা উচ্চ
শিিা লাভ েরুে । এই উফিফিয আশি এেিা স্কলারশিপ োন্ড
স্থাপন েরফত োই।

আশি িািাআল্লাহ এই োফন্ড িাফরা

লি িাো পাটঠফয় শদফয়শছ।

আশি আিা েশর কে অনযানয

স্বচ্ছল গ্রািিাসীরা এই োফন্ড তাফদর অনুদান শদফয় োন্ডিাফে
অফনে িঝিিালী েফর তু লফি। এই োফন্ডর নাি হফি

ইন্টারফেইথ স্কলারশিপ োন্ড I
আশি এই োফন্ডর িুনাো কথফে স্কলারশিফপর িােযফি োরজন
িহান িানুষফে স্মরি ও সন্মান েরফত োই। তারা হফলন
কসানািুিন
ু িুন্সী সাফহি, জয়নাল আফিদীন সাফহি, আিার িগার
িাশির োো এফলিউঝিন আহিাদ সাফহি, ও রায়পয়সার োো
শিল্পী আব্দুল লশতে সাফহি । আিাফদর গ্রাফির জনয
কসানািু ঝিন িুন্সী সাফহি ও জয়নাল আফিদীন সাফহফির অিদান
অতু লনীয়। এফলিউঝিন আহিাদ সাফহি ও শিল্পী আব্দুল লশতে
সাফহফির সহয়তা না কপফল আশি েখ্নও শিশ্বশিদযালফয়র শিিা
কপতািনা। এফলিউঝিন োো শদফয়ফছন আিার শিশ্বশিদযালফয়র
কিতন, এিং িইপত্র ও োপি কোপি কেনার খ্রে, আর োো
আব্দুল লশতে দাশয়ত্ব শনফয়ফছন তার িাশিফত আিার থাো
খ্াওয়ার । আব্দুল লশতে োোর স্ত্রী শিথী োেীআম্মা আিাফে
শদফয়ফছন িাফয়র ভাফলািাসা ও েত্ন। এভাফিই আশি ঢাো
শিশ্বশিদযালফয় আিার িাস্টাস িশডশগ্র কিষ েশর।
এই োরজন ছািা আফরা দুজফনর নাফি স্কলারশিপ দাওয়া হফি।
তারা ডক্টর আব্দুর রাব্ব ও আয়িা আব্দুর রাব্ব। আশি আিার
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জীিফন োশেছু অজিন েফরশছ তাফত সহায়তা েফরফছ আিার স্ত্রী
আয়িা।

ডাফন শিল্পী আব্দুল লশতে

এফলিউঝিন আহিাদ

এই স্কলারশিপ োফন্ডর িূলেন কেউ েখ্নও স্পি িেরফত
পারফিনা। স্কলারশিপ েশিটি সারা িছফরর িুনাোর িাো েহঠার
কিোিী ও গশরি শিিাথীফদর কভতর িশত জানুয়াশর িাফসর িথি
শুক্রিার নািাফজর পর আিাফদর গ্রাফির স্কুল ঘফর সেল
গ্রািিাসীফদর সািফন সিান ভাফগ ভাগ েফর িন্টন েফর কদফি।
কিাি স্কলারশিপ হফি ছ িা:
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1.

কসানািুঝিন িুন্সী স্কলারশিপ

2. জয়নাল

আফিদীন স্কলারশিপ

3. এফলিউঝিন

আহ িাদ স্কলারশিপ

4. শিল্পী

আব্দুল লশতে স্কলা র শিপ।

5. ডক্টর

আব্দুর রাব্ব স্কলা রশিপ।

6. আয়িা

আব্দুর রাব্ব স্কলা রশিপ।

স্কলা রশিপ েশিটি এভাফি বতরী হফি :
1. কেয়ারিযান: েহঠা স্কুফলর িোন শিিে
2. ভাইস কেয়ারিযান: আিাফদর গ্রাফির জাফি িসঝজফদর
ইিাি
3. কসফক্রিাশর : আিার ভাইফয়র কছফল সাইেুল ইসলাি িাশেল
4. কিম্বার: িুন্সী সাফহফির আত্মীয়: তার নাশত িাফরফের কছফল
হাশেজুর রহিান
5. কিম্বার: আফিশদন সাফহফির আত্মীয়: তার কিফয় হাশসনা
রানু।
6. কিম্বার: এফলিঝিন আহিফদর আত্মীয় িাহজাহান
েশিিনার
7. কিম্বার: শিল্পী আব্দুল লশতফের আত্মীয়: ..
আশি োই কে আিাফদর গ্রাফির শিশিষ্ট িযঝিফদর নাফি
তাফদর আত্মীয়স্বজনরা স্কলারশিপ স্থাপন েফরন। এই িুহূফতি
আশি শনফনাি িযঝিফদর েথা স্মরি েরফত পারশছ।
অনযফদর নাি আপনারা কোগ েফর কনফিন। িফতযেিা
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স্কলারশিফপর জনয অন্তত এে লিয িাো িযাংফে জিা
শদফত হফি।
১. কেয়ারিযান িািসুঝিন
২. আলতাে কহাসাইন
৩. হাফজরা কিগি
৪. িীরউত্তি আব্দুস সাত্তার
৫. আব্দুল আলী
৬. আিু জাের (ওহাি আলী )
৭. িািফসর (আিুল হাসাফনর শপতা)
৮. হাশেি আলী তালুেদার
৯. আব্দুর রশিদ I ১০. আিু জাের (ওহাি আলী)

আিার অনযানয োজ
আশি কেষ্টা েফরশছ আিার গ্রািিাসী ও তথা িাংলাফদিী
ভাইফিানফদর আপদ শিপফদর সিয় তাফদর পাফি দাঁিাফত।
এজনয আশি আিার গ্রাফি ও গ্রাফির িাইফর শেছু োজেি ি
েফরশছ এিং এখ্ফনা েরশছ। আশি োই কে আিার অনুপশস্থশতফত
আিার উত্তরাশেো রীরা এিং আিার আদফি িোরা শিশ্বাস েফরন
তারা আিার োজগুফলা োশলফয় োফিন । এই োজগুফলা োফত
সুসম্পন্ন হয় তার শদফে আপনারা জনগি লিয রাখ্ফিন।
আপনাফদর অিহশতর জনয আিার োজগুফলা আিার িাংলা
িইখ্ানায় শিস্তাশরত িিনা
ি েফরশছ। েফতা দ্রুত সম্ভি আপনারা
এই িইখ্ানা কপফয় োফিন। এখ্াফন আপনাফদরফে আিার
োজগুফলার এেিা সংশিপ্ত শিিরি শদলাি।
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আপনারা জাফনন কে আিাফদর গ্রাফির উন্নয়ফনর জনয
ইন্টাফেইথ েশিউশনটি সারশভফসর োফন্ড আশি করফখ্শছ ৩০ লি
িাো। এছািা আিাফদর গ্রাি ও িাংলাফদফি শিশভন্ন োফজর জনয
িফতযে িছর আিাফে েফয়ে লি্ িাো খ্রে েরফত হয়।
আশি অফনে িছর েফর িাংলাফদফির শিশভন্ন স্থাফন শিিাফিত্র,
শেশেৎসাফিত্র, েিসংস্থান,
ি
িাসস্থান শনিাি
ি ও দাশরদ্র শিফিােন
শনফয় শেছু োজ েফর োঝচ্ছ।

শিিাফিত্র
১। ঢাো শিশ্বশিদযালফয় এেটি শিিািূলে োউফন্ডিন িশতষ্ঠা I
২। িশরিাফলর োিীপুর হাইস্কুল এিং েফলফজ এেটি লাইফেরী
শিঝডং বতশর েরা I
৩। ছয়টি
কিোিৃশত্তর িশতষ্ঠা:
োহাঠা িাইিাশর
স্কুল, কেৌিাথা
কিফয়ফদর স্কুল,
োশিপুর হাই স্কুফল
দুিা স্কলারশিপ,
রায়পাসা িাইিাশর
স্কুল, রুইয়া
িাইিাশর স্কুল, এিং
দাউদোঝির
িাহপুর স্কুল। এখ্ন
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েহঠায় কোগ হফি আফরা ৬ িা ।
৪। েফিাফরর এেজন েফলফজর শিিাথীফে আশথে
ি সাহােয:
তার পশরিাফরর ভরফপাষি ও তার পিাফিানার খ্রে িহন েরা।
তার িািা-িা দুজনই শছফলন শভখ্ারী, আর কস শনফজ এে িাশিফত
োজ েরফতা ঝি শহসাফি। আিার সাফথ পশরেয় হওয়ার পর
কথফে তাফদর আর এ সিস্ত োজ েরফত হয়শন । কসই ছাত্রী
োস্টি ক্লাস শনফয় তার িাস্টাস িশডশগ্র কিষ েফরফছ।
৫I খ্ুলনার এেজন িাস্টাস িশিিাথীর কহাফস্টফলর ভািা, কিাডি শে
ও অনযানয শিিািূলে খ্রে িহন: এই ছাত্রীও কসফেন্ড ক্লাস শনফয়
তার িাস্টাস িশডশগ্র কিষ েফরফছ।
৬ । রংপুফরর এেজন তরুন ইঝিশনয়াশরং শিিাথীর পাশরিাশরে
ও শিিািূলে িযয় িহন: তার পিাফিানা কিষ েরফত আফরা িছর
শতফনে দরোর হফত পাফর। আশি তার ভরিফপাষি ও পিাফিানা,
এিং তার পশরিাফরর খ্রেপত্র োশলফয় োঝচ্ছ।
৭ । িশরিাফলর শিশ্বশিদযালফয়র এে শহিু শিিাথীর থাো খ্াওয়ার
খ্রে িহন েরশছ।
৮ । শেফিারগফির এে কিশডেযাল ছাত্রীর দু‘িছফরর িাইফভি
কিশডেযাল েফলফজর টিউিন শে শদফত ও তার জনয এেিা
েম্পম্পউিার শেনফত সাহােয েফরশছ। োর-পাঁে িাফসর কভতর কস
তার কিশডেযাল শডশগ্র কিষ েরফি।
৯ I উত্তর িাংলার এেজন দশরদ্র শিিাথীর পশরিাফরর জনয
এেখ্ানা ঘর িাশনফয় শদফয়শছ I
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১০। আশি আিাফদর গ্রাফি িাপ্ত িয়স্ক পুরুষফদর জনয এেটি
শিদযালয় এিং িাপ্ত িয়স্ক নারীফদর জনয আলাদা এেটি শিদযালয়
োলাঝচ্ছ। কোশভদ িহািারী আসার পর কথফে িাপ্তিয়স্ক
গ্রািিাসীফদর ক্লািগুফলা িন্ধ রাখ্া হফয়ফছ।
১১ । আশি
আিাফদর
গ্রাফির
শিদযালফয়
এেখ্ানা িহীদ
শিনার বতশর
েফর শদফয়শছ।

িহীদ শিনার I
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১২। েযাে ইউশনভাশসটির
ি
এে ছাত্রী ঢাোর ভাসিান
কছফলফিফয়ফদর কলখ্াপিার জনয এেিা স্কুল োলাফচ্ছ। আশি
তার োফজ শেছু আশথে
ি সহায়তা েশর।
১৩। আিার এ. কে. স্কুফলর এে শিিফের নাফি এেখ্ানা
লাইফেশর বতরী েরা হফয়ফছ। এই িহান িফেস্টায় আিার শেছুিা
আশথে
ি অিদান আফছ।

স্বাস্থযফসিা

আয়িা আব্দুর রাব্ব েশিউশনটি কসন্টার ও কিশডেযাল শক্লশনে।

১৪। আশি এেটি কিশডেযাল শক্লশনে োলাঝচ্ছ কেখ্াফন গশরি
িানুফষরা শিনািূফলয িশিশিত কিশডেযাল েফলজ হাসপাতাফলর
শেশেৎসেফদর োছ কথফে স্বাস্থয কসিা ও শিনা খ্রফে ঔষে শনফত
পাফর।
14

ডািার রুগী কদখ্ফছন।

অনয রুগীরা ডািাফরর জনয অফপিা েরফছন।

১৫ । কিশডেযাল শক্লশনেটি েশিউশনটি কসন্টার শহসাফিও িযিহৃত
হয়।
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১৬ । আশি আিাফদর িাথশিে শিদযালফয়র সেল শিিাথী,
শিিে, ও েশিটির কিম্বারফদর জনয এেটি বনিফভাফজর
আফয়াজন েফর থাশে। েফয়ে িাস আফগই এিন এেটি
বনিফভাফজর আফয়াজন েরা হফয়শছফলা। আফরেটি আফয়াজন
েরা হফয়শছফলা ইদ-উল শেতর উৎোপন উপলফিয। আিরা িশত
ইদ-উল শেতর-এ সেল শিিাথীফদর, শিিেফদর ও স্কুল েশিটির
সদসযফদর জনয এই অনুষ্ঠানটি েরফত োই।
১৭। েিু শেশেৎসা েযাম্প।
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বনিফভাজ I
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১৮। আশি িশরিাফলর হািি োউফেিফনর ভিন শনিাফন
ি অথায়ন
ি
েফরশছ।

েিসংস্থান
ি
১৯ । আশি দশরদ্র, কিোর ও িারীশরে ভাফি দি িানুষফদর শিনা
িূফলয কিি েফয়েটি শরক্সা এিং ভযান-শরক্সা সরিরাহ েফরশছ।

বাসস্থাি
২০ । োফদর এেদিই কোন থাোর জায়গা শছফলা না এিন
িানুষফদর জনয আশি টিফনর োলার ২২টি ঘর িানাফনার িাো
শদফয়শছ।

োনরদ্র নবলমাচি ১
২০।

আশি আিার

গ্রাফির ৫ জন খ্ুিই
দশরদ্র ও িয়স্ক
িানুষফে িাশসে
ভাতা শদঝচ্ছ। ছশিফত
তাফদর দুজন।

এরা পাঁে জফনর দু'জন িানুষ োফদরফে িাশসে ভাতা কদয়া হয়।
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২১। আশি িাফি িাফি আিাফদর গ্রাফির িায় ২০ জন দশরদ্র
কছফলফিফয়ফদরফে পুটষ্টের খ্ািার শদফয় আপযায়ন েফর থাশে।
িুরুব্বীফদরফেও এভাফি আপযায়ন েরা হয়।

িুরুঝব্বফদর জনয িেযাফের খ্ািার।
19

২২ । িীতিস্ত্র শিতরি: আশি িশত িীফত শতন-োরটি গ্রাফির দশরদ্র
িানুফষর িাফি িস্ত্র শিতরি েশর।
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ধমীে প্রনতিাি
২৩ । আশি িাংলাফদফি োরটি িসঝজদ শনিাি,
ি কিরািত ও
সংস্কাফরর জনয অথায়ন
ি
েফরশছ। গত শতন-োর িাফস রুইয়ার
িসঝজদ কপফয়ফছ শতন লি্ িাো, েহঠা িসঝজদ দুই লি্ িাো,
পঝিি পািার িসঝজদ এে লিয িাো, আর িােপ্পাসার িসঝজদ
এে লি্ িাো।

েফরানা িহািারীোলীন সিফয় িানুষফে
সহায়তা েরার িফেষ্টা I
২৪।

কেফহতু অফনে িানুফষর োজ শছফলানা, আিরা গশরি

িানুষফদরফে আশথে
ি সাহােয কদয়ার উপর কজার শদফয়শছ। তাই
আিরা কিশিরভাগ অভািী কলােফে নগদ অথ এিং
ি
শেছু সংখ্ে
িানুষফে খ্াদয সািগ্রী শদফয়শছ। এ পেন্ত
ি আিরা ৯০০ পশরিারফে
সাহােয েরার কেষ্টা েফরশছ। িফতযে পশরিারফে কদওয়া হফয়ফছ
হয় ৫০০ িাো েযাি, অথিা ওই এেই অংফের কেনা খ্াদয সািগ্রী।
এছািা দুটি এশতিখ্ানায় কদওয়া হফয়ফছ কিাি দুই লি িাো I
আমাদের

কদরানা রররিদের মমাট খরচ আট মেদক েশ িক্ষ্য টাকা I
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২৫।

িৃি করাপন েিসূ
ি শে ।
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২৬ । আিার শনফজর আত্মীয়স্বজনফে সাহােয েরা ।
আশি আিার শনফজর আত্মীয়স্বজনফে শিশভন্নভাফি সাহােয
েরার কেষ্টা েশর। আিার অফনে গশরি আত্মীয়-স্বজন আফছ।
তাফদর অফনেফেই শিিা, শেশেৎসা ও শিফয়র খ্রে শদফয় সাহােয
েরফত হয়। আিার এিন আত্মীয়ফদর েফয়েজন তাফদর
শিশ্বশিদযালফয়র শডগ্রী সম্পন্ন েফরফছ।

উপসংহার
আশি আিার গ্রািিাসী ভাইফিানফদরফে ভাফলািাশস। আশি আফরা
ভাফলািাশস আিার গ্রাফির গাছপালা, োনফিত, পুেুর-কডািা,
লতা-পাতা, গরু-ছাগল, োদা-িাটি--সিশেছু। েহঠা গ্রাফি জন্ম
শনফয় আশি েনয ও গশিত।
ি আিার কছাি িয়ফস আপনারা আিার
24

েত্ন শনফয়ফছন I এজনয আশি আপনাফদর োফছ শেরেৃতজ্ঞ।
আশি এখ্ন আিার জীিফনর কিষ িাফন্ত কপৌৌঁফছ কগশছ। আপনারা
কদায়া েরফিন আশি েতশদন কিঁ ফে আশছ ততশদন কেন আল্লাহ
আিাফে সুস্থ রাফখ্ন, এিং ওপার কথফে েখ্ন ডাে আসফি তখ্ন
কেন আল্লাহ আিার োত্রা সহজ েফর কদন।
আশি কেষ্টা েফরশছ সুফখ্-দুুঃফখ্ আপনাফদর পাফি দাঁিাফত।
আিার অনুপশস্থফতও আিার অিদান আপনাফদর, শিফিষ েফর
আিার গশরি-দুুঃখ্ী ভাইফিানফদর, উপোফর আফস কসজনয করফখ্
কগলাি শক্লশনে-েশিউশনটি কসন্টার শিঝডংটি, এিং েযাি ও
স্কলারশিফপর িাো শনফয় কিাি ৪৮ ( আিেশল্লি ) লি িাো। এ
িাো কোথায় ও শেভাফি আফছ তা আশি পশরষ্কার েফর িফল
শদঝচ্ছ।
১. সশিশতর শনয়শিত োজ োলািার জনয ৩০ লি িাো:
ইন্টারফেইথ েশিউশনটি সাশভিস এোউন্ট, রূপালী িযাংে
নতু ল্লািাজ I
২, েহঠা গ্রাফির কছফলফিফয়ফদর স্কলারশিফপর জনয ১ ২ লি্
িাো : ইন্টারফেইথ স্কলারশিপ োন্ড, রূপালী িযাংে, নতু ল্লািাজ I
৩. শিশভনয স্কুল-েফলফজ ছ'িা স্কলারশিফপর ৬ লি্ িাো ।
আপনারা লিয রাখ্ফিন শিশভন্ন োফন্ডর িাো কেন টঠেিফতা িযয়
েরা হয় I দাউদোিী স্কুফলর স্কলারশিপ ছািা আপনারা অনয
সিস্ত স্কলারশিফপর খ্ির শনফত পাফরন।
খ্ুদা হাশেজ।
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