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এককােল, মুরগী এবং ঈগল ব ু  িছল। তারা অন ান  পািখেদর
সােথ শাি েত বাস করত। তােদর কউই উড়েত পারেতা না।

• • •

Once upon a time, Hen and Eagle were friends.
They lived in peace with all the other birds. None of
them could fly.
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একিদন, দেশ দিুভ  হল। খাদ  খঁাজার জন  ঈগলেক খুব দেূর
হঁেট যেত হেতা। স খুব া  হেয় িফের আসল। ঈগল বলল,

“ মেণর জন  এক  সহজ উপায় অবশ ই আেছ!”

• • •

One day, there was famine in the land. Eagle had to
walk very far to find food. She came back very tired.
“There must be an easier way to travel!” said Eagle.
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এক রােত ভাল ঘমু িদেয় উঠার পের, মুরগীর মাথায় এক
চমৎকার বিু  এল। স তার সব পািখ ব ু েদর পেড় যাওয়া
পালক সং হ করেত লাগল। “চল, এই েলােক আমরা
আমােদর িনেজেদর পালেকর উপর সলাই কের লািগেয় দই,”
স বলল। “স বত এ  মণ করােক আরও সহজ কের

তলেব।”

• • •

After a good night’s sleep, Hen had a brilliant idea.
She began collecting the fallen feathers from all
their bird friends. “Let’s sew them together on top
of our own feathers,” she said. “Perhaps that will
make it easier to travel.”

4



ােম একমা  ঈগেলর কােছই এক  সুঁই িছল, তাই সই থম
সলাই করা  করল। স তার জন  সু র এক জাড়া ডানা

বানাল এবং মুরগীর উপের উেড় বড়াল। মুরগী সুঁই  ধার করল
িক  স শী ই সলাই করেত করেত া  হেয় পড়ল। স
আলমািরর উপর সুঁই  রাখল এবং তার বা ােদর জন  খাবার
বানােত রা াঘের গল।

• • •

Eagle was the only one in the village with a needle,
so she started sewing first. She made herself a pair
of beautiful wings and flew high above Hen. Hen
borrowed the needle but she soon got tired of
sewing. She left the needle on the cupboard and
went into the kitchen to prepare food for her
children.
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িক  অন  পািখরা ঈগলেক উেড় যেত দেখেছ। তারা তােদর
জন  ডানা তির করেত মুরগীেক সুঁই  ধার িদেত বলল। শী ই
পেুরা আকােশ পািখরা উড়েত লাগল।

• • •

But the other birds had seen Eagle flying away.
They asked Hen to lend them the needle to make
wings for themselves too. Soon there were birds
flying all over the sky.
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শষ পািখ  যখন ধােরর সুঁই ফরত দয়, মুরগী সখােন িছল
না। তাই তার বা ারা সুঁই িনেয় নয় এবং এর সােথ খলেত 
কের। যখন তারা খলেত খলেত া  হেয় পেড়, তখন তারা
বালুেত সুঁই ফেল আেস।

• • •

When the last bird returned the borrowed needle,
Hen was not there. So her children took the needle
and started playing with it. When they got tired of
the game, they left the needle in the sand.
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পের সই িবকােল, ঈগল িফের আসল। স তার সফের িঢেল হেয়
যাওয়া িকছ পালক ক করেত মুরগীর কােছ সুঁই চাইল। মুরগী
আলমািরর উপর দখল। স রা াঘের দখল। স উেঠােন
দখল। িক  কাথাও সুঁই পাওয়া গল না।

• • •

Later that afternoon, Eagle returned. She asked for
the needle to fix some feathers that had loosened
on her journey. Hen looked on the cupboard. She
looked in the kitchen. She looked in the yard. But
the needle was nowhere to be found.
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“আমােক ধ ুএক  িদন দাও,” মুরগী ঈগেলর কােছ িমনিত
করল। “তারপর তিম তামার ডানা ক কের আবার খােদ র
জন  উেড় যেত পারেব।” “ ধ ুএক  িদন,” ঈগল বলল। “তিম
যিদ সুঁই খুঁ েজ না পাও, তেব তামােক তামার এক  ছানা
আমােক মা ল িহেসেব িদেত হেব।”

• • •

“Just give me a day,” Hen begged Eagle. “Then you
can fix your wing and fly away to get food again.”
“Just one more day,” said Eagle. “If you can’t find the
needle, you’ll have to give me one of your chicks as
payment.”
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পরিদন যখন ঈগল আসল, স মুরগীেক বালু খুঁড়েত দখল,
িক  কানও সুঁই নই। তাই ঈগল খুব ত িনেচ উেড় আসল
এবং এক  ছানা ধের িনেয় চেল গল। তারপর থেক, যখনই
ঈগেলর দখা িমেল, স মুরগীেক বালুেত সুঁই খঁাজা অব ায়
পায়।

• • •

When Eagle came the next day, she found Hen
scratching in the sand, but no needle. So Eagle flew
down very fast and caught one of the chicks. She
carried it away. Forever after that, whenever Eagle
appears, she finds Hen scratching in the sand for
the needle.
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ঈগেলর ডানার ছায়া মা েত পড়েলই, মুরগী তার ছানােদর সতক
কের দয়। “খািল এবং কেনা জিমর থেক বর হেয় যাও।”
এবং তারা উ র দয়: “আমরা বাকা নই। আমরা দৗেড় পালাব।
“

• • •

As the shadow of Eagle’s wing falls on the ground,
Hen warns her chicks. “Get out of the bare and dry
land.” And they respond: “We are not fools. We will
run.”

11



Storybooks UK
global-asp.github.io/storybooks-uk

মরুগী এবং ঈগল

Hen and Eagle
Written by: Ann Nduku

Illustrated by: Wiehan de Jager
Translated by: Asma Afreen (bn)

This story originates from the African Storybook (africanstorybook.org) and is brought
to you by Storybooks UK in an effort to provide children’s stories in UK’s many
languages.

This work is licensed under a Creative Commons 
Attribution 3.0 International License.

https://global-asp.github.io/storybooks-uk/
https://africanstorybook.org
https://global-asp.github.io/storybooks-uk/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

