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আি সওয়া ছেলেদর ফুটবল খলেত দখেলন। তঁার ই া
হল য িতিন ওেদর সােথ খলেবন। িতিন িশ কেক
িজে স করেলন য িতিন তােদর সােথ অনুশীলন করেত
পারেবন িকনা।

• • •

Andiswa watched the boys play soccer. She
wished that she could join them. She asked the
coach if she can practise with them.
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িশক িনেজর হাত কামের রাখেলন। “এই েল
ধমুা ছেলেদর ফুটবল খলার অনুমিত আেছ,” িতিন

বলেলন।
• • •

The coach put his hands on his hips. “At this
school, only boys are allowed to play soccer,” he
said.
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ছেলরা তঁােক নটবল খলার জন  বলল। তারা বলল য
নটবল মেয়েদর জন  এবং ফুটবল ছেলেদর জন ।

আি সওয়া হতাশ হল।
• • •

The boys told her to go play netball. They said
that netball is for girls and soccer is for boys.
Andiswa was upset.
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জনতা আনে র জায়াের ভেস গল। সই িদন থেক
মেয়রাও েল ফুটবল খলার অনুমিত পল।

• • •

The crowd went wild with joy. Since that day,
girls were also allowed to play soccer at the
school.
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পরিদন েল এক বড় ফুটবল খলার িতেযািগতা িছল।
িশক িচিত িছেলন কারণ তার সরা খেলায়ার অসু

িছল এবং খলেত পারিছল না।
• • •

The next day, the school had a big soccer match.
The coach was worried because his best player
was sick and could not play.
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িতেযািগতার িতীয়ােধর সময়, ছেলেদর মেধ একজন
আিসওয়ােক বল পাস করল। িতিন গালেপাের িদেক

ত চেল গেলন। িতিন বেল জাের লািথ মের এক
গাল করেলন।

• • •

During the second half of the match one of the
boys passed the ball to Andiswa. She moved
very fast towards the goal post. She kicked the
ball hard and scored a goal.
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আি সওয়া িশ েকর কােছ দৗেড় িগেয় তঁােক অনুেরাধ
করেলন যন তঁােক খলেত দয়া হয়। িশ ক বেুঝ উঠেত
পারিছেলন না িক করা উিচত। এরপর িতিন িস া  নন
য আি সওয়া দেলর সােথ যাগ িদেত পারেব।

• • •

Andiswa ran to the coach and begged him to let
her to play. The coach was not sure what to do.
Then he decided that Andiswa could join the
team.
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খলা ক ন িছল। মধ  িবরিত পয  কউই গাল
কেরনিন।

• • •

The game was tough. Nobody had scored a goal
by half time.
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