
 

 

Unity is Strength 
একতাই শক্তি 

Once upon a time, there lived an old farmer in a village. He had four sons. They always quarreled 

with one another. So, the farmer was unhappy. He wanted to teach them a good lesson. So, he hit 

upon a plan. He called them and told them to bring four sticks and some rope. Then he tied the sticks 

in a bundle. At first, he ordered his eldest son to break the bundle. He tried his best but failed. Then 

he told the second, third and fourth son to break the bundle by turn. But none could break the bundle. 

Then he untied the bundle and told them to break the sticks. This time they could easily break the 

sticks. Then the old man told his sons, “My sons, you are like the sticks. When you are united, you 

are strong. But when you are alone, you are weak.” The sons understood the lesson and gave up 

quarreling. Then they promised to remain united. 

 

এক সময় এক গ্রামম এক বৃদ্ধ কৃষক থাকমেন। োর চার ছেমে ছেে। োরা সবসময় এমক অপমরর সামথ ঝগডা করে। সুেরাাং, কৃষক অসন্তুষ্ট ছেে। 

ছেছন োমের একটি ভাে ছিক্ষা ছেমে ছচময়ছেমেন। সুেরাাং, ছেছন একটি পছরকল্পনা রপ্ত কমরমেন। ছেছন োমের ছেমক চারটি োঠি এবাং ছকেু েছড 

আনমে বমেছেমেন। এরপর ছেছন োঠিগুমো একটি বাছিমে ছবেঁমে রামেন। প্রথমম ছেছন োর বড ছেমেমক বাছিেটি ছভমে ছেোর ছনমেে ি ছেন। 

ছেছন যথাসােয ছচষ্টা কমরও বযথে হন। এরপর ছেছন ছিেীয়, েৃেীয় ও চেুথে পুত্রমক পাোক্রমম বাছিেটি ছভমে ছেেমে বমেন। ছকন্তু ছকউই বাছিে 

ভােমে পামরছন। োরপমর ছেছন বাছিেটি েুমে ছেমেন এবাং োঠিগুছে ছভমে ছেেমে বমেন। এবার োরা সহমেই োঠি ছভমে ছেেমে পামর। 

েেন বৃদ্ধ োর পুত্রমের বেমেন, ছহ আমার পুত্রগণ, ছোমরা োঠির মে। যেন আপছন একোবদ্ধ হন, েেন আপছন িছিিােী হন। ছকন্তু যেন 

আপছন একা থামকন, েেন আপছন দুবেে হময় পমডন।" ছেমেরা ছসই ছিক্ষা বুঝমে ছপমরছেে এবাং ঝগডা করা ছেমড ছেময়ছেে। এরপর োরা 

ঐকযবদ্ধ থাকার প্রছেশ্রুছে ছেন। 

 


