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আমার ােম অেনক সমস া িছল। আমরা এক
থেক পািন িনেত ল া লাইেন দঁ াড়াতাম।

নলকূপ

• • •

My village had many problems. We made a long
line to fetch water from one tap.
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আমরা অন েদর দান করা খােদ র জন অেপ া করতাম।
• • •

We waited for food donated by others.
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চােরর ভেয় আমরা আেগভােগই বািড়েত তালা লািগেয়
িদতাম।
• • •

We locked our houses early because of thieves.
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আমরা সবাই সম ের িচৎকার কের বললাম, “আমােদর
জীবন বদলােত হেব।” সই িদন থেক আমরা আমােদর
সমস ার সমাধান করার জন একসােথ কাজ কেরিছ।
• • •

We all shouted with one voice, “We must change
our lives.” From that day we worked together to
solve our problems.
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আেরকজন লাক দঁ ািড়েয় বলল, “পু েষরা এক
খনন করেব।”

কূপ

অেনক বা ারা

ল ছেড় িদেয়িছল।
• • •

• • •

Another man stood up and said, “The men will
dig a well.”

Many children dropped out of school.
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5

িকেশারী মেয়রা অন ান

ােম িঝেয়র কাজ করত।
• • •

Young girls worked as maids in other villages.
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একজন মিহলা বলেলন, “ফসল ফলােত মিহলারা আমার
সােথ যাগ িদেত পাের।”
• • •

One woman said, “The women can join me to
grow food.”
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আট বছর বয়সী জুমা, এক গােছর উপর বেস িচৎকার
কের বলল, “আিম পির ার করেত সাহায করেত পাির।”
• • •

Eight-year-old Juma, sitting on a tree trunk
shouted, “I can help with cleaning up.”
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িকেশার ছেলরা ােম ঘুের বড়াত, যখােন অন রা
মানুেষর
তখামাের কাজ করত।
• • •

Young boys roamed around the village while
others worked on people’s farms.
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যখন বাতাস বইত, ময়লা কাগজ গাছ ও বড়ােত ঝুেল
থাকত।
• • •

When the wind blew, waste paper hung on trees
and fences.
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আমার বাবা উেঠ দঁ াড়ােলন এবং বলেলন, “আমােদর
সমস া েলা সমাধান করেত একসােথ িমেল কাজ করেত
হেব।”
• • •

My father stood up and said, “We need to work
together to solve our problems.”
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লােকরা এক

বড় গােছর িনেচ জেড়া হল এবং

নল।

• • •

People gathered under a big tree and listened.
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অসাবধােন ফলা ভাঙা কঁােচর টকেরােত মানুেষর হাতপা
কেট যত।
• • •

People were cut by broken glass that was
thrown carelessly.
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তারপর একিদন, নলকূপ িকেয় গল এবং আমােদর
পা
েলা খািল হেয় গল।
• • •

Then one day, the tap dried up and our
containers were empty.
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আমার বাবা ঘের ঘের হঁ েট িগেয় লাকেদর ােমর সভায়
যাগ িদেত বলেলন।
• • •

My father walked from house to house asking
people to attend a village meeting.
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