
Land Of The Pharaohs 

The Translation of the Text. 

Cairo, Egypt. 

কায়র া, মিশ . 

Ishan:So, finally we are in Cairo. 

সুত াাং, অবরশরে আি া কায়র ারত আমি। 

Mother:We are going to Giza, Ishan; to see the three great pyramids. 

আি া মিজা যাচ্ছি, ইশান; মতনটি িহান মি ামিড দেখরত. 

Ishan:What’s a pyramid, Ma? 

মি ামিড মক, িা? 

Mother:A pyramid is a huge, triangular, monument. The burial ground of the Pharaohs. 

মি ামিড একটি মবশাল, চ্ছিভুজাকা , স্মৃমতস্তম্ভ। ফ্যা াওরে  কব স্থান। 

Ishan:And who is a Pharaoh? 

ফ্যা াও দক? 

Mother:A Pharaoh is an Egyptian King. The Pharaohs lived around five thousand years ago. 

ফ্া াও একজন মিশ ীয়  াজা। প্রায় িাাঁচ হাজা  বি  আরি ফ্া াও া দবাঁরচ মিল। 

Ishan:We are going to see so many interesting things. I wish father had come with us. 

আি া অরনক আকে ষণীয় চ্ছজমনস দেখরত যাচ্ছি. বাবা যমে আিারে  সারে আসরতন। 

Mother:The prize I won at the singing competition entitled only two for a sponsored tour of 
Egypt. Your father wanted you and me to come. 

মিশর   একটি স্পনস  সফ্র   জনয শুধুিাি েুটি টিমকি আমি িারন  প্রমতরযামিতায় চ্ছজরতমি। 

দতািা  বাবা দচরয়মিরলন তুমি আ  আমি আমস। 

Ishan:What’s that, Ma? 

এিা মক, িা? 

Mother:That’s the Sphinx, Ishan. It’s a rock statue with a human head and a lion’s body. 

দসই চ্ছফাংস, ইশান। এটি একটি িাের   িূমতষ যা  একটি িানুরে  িাো এবাং মসাংরহ  শ ী   রয়রি। 

The Sphinx represents intelligence and strength. It guards the pyramids. 

চ্ছফাংস বুচ্ছি এবাং শচ্ছি  প্রমতমনমধত্ব কর । এটি মি ামিড  ক্ষা কর । 

Mother:It’s going to be quite a long walk in the sun. Wait here. I will go and fetch a couple of 
sandwiches and water from the car. 

দ ারে দবশ লম্বা হা াঁিা হরব। এখারন অরিক্ষা ক . আমি মিরয় িাম়ি দেরক করয়কিা সযান্ডউইচ আ  িামন 

মনরয় আসব। 

Sphinx: Ishan! 

ইশান! 

Ishan:Ma, the Sphinx is talking to me! 

িা, চ্ছফাংস আিা  সারে কো বলরি! 

Sphinx:Ishan, Ishan 



ইশান, ইশান 

Ishan’s mother was already gone. 

ইশানের মা আনেই চনে গেনে। 

Ishan:How do you know my name? 

তুমি আিা  নাি জানরল মক কর ? 

Sphinx:I know many things. I know you are Ishan from Raiganj. You study in Class VI. Do you 

want to know the history of this place? 

আমি অরনক মকিু জামন। আমি জামন তুমি  ায়িরে  ঈশান। তুমি েষ্ঠ দেণীরত ির়িা। তুমি মক এই 

জায়িা  ইমতহাস জানরত চাও? 

Ishan:I don’t like studying history. I can’t remember dry facts. 

আমি ইমতহাস ি়িরত িিন্দ কম  না। আমি শুকরনা ঘিনা িরন ক রত িাম  না। 

Sphinx:I will show you something you will never forget. Close your eyes and open them again. 

আমি দতািারক এিন মকিু দেখারবা যা তুমি কখরনা ভুলরব না। দতািা  দচাখ বন্ধ ক  এবাং আবা  

দখারলা। 

Sphinx:Ishan, Egypt is the gift of the river Nile. You are now standing by the Nile. Now close 

your eyes and open them again. 

ইশান, মিশ  নীল নরে  োন। তুমি এখন নীল নরে  ধার  ো াঁম়িরয় আি। এবা  দচাখ বন্ধ ক  আবা  

দখারলা। 

Sphinx:Around five thousand years ago a great civilisation flourished in Egypt, mainly led by the 

Pharaohs. The kings were wise… 

প্রায় িাাঁচ হাজা  বি  আরি মিশর  একটি িহান সভযতা মবকাশ লাভ কর মিল, প্রধানত ফ্া াওরে  

দনতৃরত্ব।  াজা া জ্ঞানী মিরলন… 

…and the soldiers were brave. 

…এবাং সসনয া সাহসী মিল। 

Sphinx:Ancient Egypt was also a land of prosperity and festivals. 

প্রাচীন মিশ ও মিল সিৃচ্ছি ও উৎসরব  দেশ। 

Ishan:O Sphinx, tell me about the pyramids. 

দহ চ্ছফাংস, মি ামিড সম্পরকষ বল। 

Sphinx:The pyramids were funerary edifices of the pharaohs. Pharaoh Khufu’s pyramid is the 
biggest pyramid. 

মি ামিডগুরলা মিল ফ্া াওরে  অরযযটিচ্ছিয়া স্থািনা। ফ্া াও খুফু্  মি ামিড সবরচরয় ব়ি মি ামিড। 

Before the burial, the bodies of royal persons had to go through mummification. 

োফ্রন  আরি,  াজকীয় বযচ্ছিরে  িতৃরেহ িমিক রণ  িধয মেরয় দযরত হরয়মিল। 

The Egyptian priests found a way to preserve the dead bodies. Spices, chemicals and oils were 
used by them. That is how they made… 

মিশ ীয় িরু ামহত া িৃতরেহ সাং ক্ষরণ  একটি উিায় খুাঁরজ িান। িশলা,  াসায়মনক এবাং দতল তারে  

দ্বা া বযবহৃত হয়। এভারবই তা া সতম  কর রি… 

Look, that’s queen Nefertiti; perhaps the most beautiful queen of Egypt. 



দেরখা, ওিা  াণী দনফ্া মতমত; সম্ভবত মিশর   সবরচরয় সুন্দ ী  ানী। 

He is king Tutenkhamun who died in his teens. His body is preserved as a mummy.  

মতমন হরলন  াজা তুরতনখািুন মযমন মকরশা  বয়রস িা া মিরয়মিরলন। তা  িৃতরেহ িমি মহরসরব 

সাং মক্ষত আরি। 

That’s Howard Carter who discovered Tutenkhamun’s tomb in 1922. 

ইমন হাওয়াডষ কািষা  মযমন ১৯২২ সারল তুরতনখািুরন  সিামধ আমবষ্কা  কর মিরলন। 

Tutenkhamun 

তুরতনখািুন 

Mother:I see you have not moved from the spot since I left you. 

আমি দতািারক দির়ি যাওয়া  ি  দেরক দেখমি তুমি জায়িা দেরক ন়ি মন। 

Mother:We are going to see a lot of amazing things yet, the pyramid of Pharaoh Khufu and the 
tomb of Tutenkhamun. 

আি া এখনও অরনক আশ্চয ষজনক চ্ছজমনস দেখরত যাচ্ছি, ফ্া াও খুফু্  মি ামিড এবাং তুরতনখািুরন  

সিামধ। 

Ishan:Ma, Khufu’s pyramid is the largest in Egypt and Tutenkhamun was a teen emperor! 

িা, খুফু্  মি ামিড মিশর   সবরচরয় ব়ি এবাং তুরতনখািুন একজন মকরশা  সম্রাি মিরলন! 

Mother:I’m immensely surprised that Pharaohs and Egyptian history is so well known to you, 
Ishan! Are you beginning to like history? 

আমি অতযয মবচ্ছস্মত দয ফ্া াও এবাং মিশ ীয় ইমতহাস দতািা  কারি এত সুিম মচত, ইশান! তুমি মক 

ইমতহাস িিন্দ ক রত শুরু কর ি? 

Ishan:Yes. 

হযা াঁ 

Thank you, Sphinx! 

Activity 1 

Tick (✓) the correct alternative: 

(A) Ishan and his mother  visited (Giza/Luxor/ Alexandria) to see the pyramids. 

 (b) A pyramid is a huge (rectangular/ cylindrical/ triangular) monument. 

 (c) River (Nile/Bhagirathi/ Volga) flows through Egypt. 

 (d) The teen emperor of Egypt was (Khufu/Cephran/ Tutenkhamun). 

Activity 2 

Complete the followings sentences with information from the text: 

(a) The Pharaohs lived in Egypt. 

(b) Sphinx is a rock statue with a human head and a lion’s body. 

(c) Ishan’s mother went to fetch a couple of sandwiches and water from the car. 

(d)The Egyptian priests preserved the dead bodies by using Spices, chemicals and oils. 

Activity 4 

Fill in the chart with information from the text : 



Who What When 

The Sphinx 
Took Ishan back to 
ancient Egypt 

Ishan’s mother left to get some 
water and sandwiches. 

Ishan Saw the river Nile 
he closed his eyes and then 
opened them again. 

Royal 
Persons 

Had to go through 
mummification 

Before burial 

Howard 
carter 

Dug Tutenkhamun’s tomb 1992 

Activity 5 

Answer the following question in complete sentences : 

(a) Why was Ishan’s father not able to accompany him to Egypt? 

Answer: Ishan’s mother won a prize at a singing competition. It sponsored the tour to Cairo for 
two persons only. So, Ishan’s father wanted Ishan to go there with his mother. 

(b) What does the Sphinx represent? 

Answer: The sphinx represents intelligence and strength. 

(c) What is the biggest pyramid of Egypt? 

Answer: Pharaoh Khufu’s pyramid is the biggest pyramid of Egypt. 

(d) Why was Ishan’s mother surprised when she returned to her son? 

Answer: Ishan’s mother was surprised to see that Ishan did not move from the spot where she 
left him. 

Activity 6 (a) 

Fill in the blanks with suitable verbs: 

(i) The girl is playing alone. 

(ii) A carpenter and a blacksmith work in our street. 

(iii) The king was very powerful. 

(iv) The sisters and brothers are running in the field. 

 


