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ছাগল, কুকুর এবং গ  অেনক ভাল ব ু  িছল। একিদন
তারা ট াি েত কের মেণ গল।

• • •

Goat, Dog, and Cow were great friends. One day
they went on a journey in a taxi.
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যখন তারা গেব পছল, চালক তােদর ভঁাড়া িদেত
বলেলন। গ তার ভঁাড়া িদল।

• • •

When they reached the end of their journey, the
driver asked them to pay their fares. Cow paid
her fare.
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কুকুর একট অিতির  িদল, কারণ তার কােছ স ক ভঁাড়া
িছল না।

• • •

Dog paid a bit extra, because he did not have
the correct money.

4

এবং গ  গািড় আসেত দখেল কানও িব তেবাধ কেরনা।
গ  সময় িনেয় রা া পাড় হয় কারণ স জােন য স তার
স ণূ ভঁাড়া িদেয়িছল।

• • •

And Cow is not bothered when a car is coming.
Cow takes her time crossing the road because
she knows she paid her fare in full.
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চালক কুকুরেক তার পাওনা টাকা িদেত যািল, তখনই
ছাগল কােনা ভঁাড়া না িদেয়ই দৗেড় পালাল।

• • •

The driver was about to give Dog his change
when Goat ran away without paying anything.
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ছাগল গািড়র শ পেলই দৗেড় পালায়। স ভয় পায় য
তােক ভঁাড়া পিরেশাধ না করায় ফতার করা হেব।

• • •

Goat runs away from the sound of a car. She is
afraid she will be arrested for not paying her
fare.
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চালক খবু িবর  হেলন। িতিন কুকুরেক তার পাওনা টাকা
না িদেয়ই চেল গেলন।

• • •

The driver was very annoyed. He drove away
without giving Dog his change.
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সজন , এখনও পয , কুকুর গািড়র িপছেন দৗড়ায় এবং
উিক মের সই চালকেক খুঁেজ যার কােছ তার পাওনা
আেছ।

• • •

That is why, even today, Dog runs towards a car
to peep inside and find the driver who owes him
his change.
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