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টম এক টকির পাকা কলা িনেয় যান।

• • •

Tom carries a tray of ripe bananas.
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টম কলা িবি  করার জন  বাজাের যান।

• • •

Tom goes to the market to sell bananas.
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বাজাের মানষু ফল িকনিছল।

• • •

People at the market are buying fruit.
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িক  কউ টেমর কলা িকনিছল না। তারা মিহলােদর
থেক ফল িকনেত পছ  কের।

• • •

But no one is buying Tom’s bananas. They
prefer to buy fruit from women.
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“আমােদর সমােজ ধমুা  মিহলারা ফল িবি  কের,”
লােকরা বলল। “এ িক ধরেণর পু ষ?” লােকরা

িজে স করল।

• • •

“In our community, only women sell fruit,”
people say. “What kind of a man is this?”
people ask.
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িক  টম হার মােনন িন। িতিন ডাকেলন, “আমার কলা
িকননু! আমার িম  পাকা কলা িকননু!”

• • •

But Tom does not give up. He calls, “Buy my
bananas! Buy my sweet ripe bananas!”

7



একজন মিহলা টকির থেক এক কঁািদ কলা তলেলন।
িতিন ভাল কের কলা দখেলন।

• • •

One woman picks up a bunch of bananas
from the tray. She looks at the bananas
carefully.
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মিহলা কলা েলা িকনেলন।

• • •

The woman buys the bananas.
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আরও মানষু দাকােন আসেলন। তারা টেমর কলা
িকনেলন এবং খেলন।

• • •

More people come to the stall. They buy
Tom’s bananas and eat them.
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শী ই, টকির খািল হেয় গল। টম তঁার উপািজত অথ
নেলন।

• • •

Soon, the tray is empty. Tom counts the
money he earned.
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তারপর টম সাবান, িচিন এবং  িকনেলন। িতিন
িজিনস েলা তঁার টকিরেত রাখেলন।

• • •

Then Tom buys soap, sugar, and bread. He
puts the things in his tray.
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টম টকির  তঁার মাথায় রাখেলন এবং বািড় গেলন।

• • •

Tom balances the tray on his head and goes
home.
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