
শাি

Punishment

 Adelheid Marie Bwire
 Melany Pietersen
 Asma Afreen
 Bengali / English
 Level 2

(imageless edition)



2



একিদন মা অেনক ফল আনেলন।

• • •

One day, mama got a lot of fruit.
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“কখন আমরা িকছ ফল খেত পারব?” আমরা িজে স
করলাম। “আমরা আজ রােত ফল খাব,” মা বলেলন।

• • •

“When can we have some fruit?” we ask. “We
will eat the fruit tonight,” says mama.
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আমার ভাই রিহম লাভী। স সব ফেলর াদ িনল। স
অেনক েলাই খেয় ফলল।

• • •

My brother Rahim is greedy. He tastes all the
fruit. He eats a lot of it.
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“ দখ রিহম িক কেরেছ!” আমার ছাট ভাই িচৎকার কের
বলল। “রিহম দু ু এবং াথপর,” আিম বললাম।

• • •

“Look at what Rahim did!” shouts my little
brother. “Rahim is naughty and selfish,” I say.
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মা রিহেমর সােথ রাগ হেলন।

• • •

Mother is angry with Rahim.
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আমরাও রিহেমর সােথ রাগ কির। িক  রিহম অনতু
নয়।

• • •

We are also angry with Rahim. But Rahim is
not sorry.
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“আপিন িক রিহমেক শাি  িদেবন না?” ছাট ভাই
িজে স করল।

• • •

“Aren’t you going to punish Rahim?” asks little
brother.
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“রিহম, তিম শী ই তামার ভল বঝুেত পারেব,” মা
সাবধান করেলন।

• • •

“Rahim, soon you will be sorry,” warns mama.
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রিহম অসু েবাধ করেত  করল।

• • •

Rahim starts to feel sick.
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“আমার পট খুব ব াথা করেছ,” রিহম িফসিফস কের
বলল।

• • •

“My tummy is so sore,” whispers Rahim.
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মা জানেতন য এটা হেব। ফল রিহমেক শাি  িদে ।

• • •

Mama knew this would happen. The fruit is
punishing Rahim!
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পের রিহম সবার কােছ মা চায়। “আিম আর কখেনা
এত লাভী হব না,” স িত া কের। এবং আমরা সবাই
তােক িব াস কির।

• • •

Later, Rahim says sorry to us. “I will never be
so greedy again,” he promises. And we all
believe him.
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