


বই স�েক�  িকছু কথাঃ
িশ�ক এবং অিভভাবক সবাই প�ুন

“বণ� িনেয় �খিল” িসিরেজর বই�েলার পাতায় পাতায় আেছ মজার সব �শখার 
িজিনস। ছিব আঁকা, রঙ করা, ধাঁধা, মি�ে�র �খলা িদেয় �িত� পাতােক 

এমনভােব সাজােনা হেয়েছ �যন িশ�রা সৃজনশীলতা এবং সমস�া সমাধােনর 
দ�তা বাড়ােত পাের। এই িসিরজ� বাংলা অ�র�েলা  িচনেত, পড়েত, �স�েলা 

িলখেত এবং নতুন নতুন বাংলা শ� িশখেতও সাহায� করেব।
পাশাপািশ আেছ অ�র িদেয় িবিভ� ছড়া। এই ছড়া�েলার মাধ�েম �যমন বাড়েব 

িশ�র শ�ভা�ার, �িন সেচতনতা, �তমিন ছড়া�েলা পেড় দার�ণ আন�ও 
তারা পােব। আরও আেছ �িত� অ�র িদেয় �নিতকতা িবষয়ক ছড়া। �সই সােথ 

এই ছড়া�েলার সু�র এবং সহজ এক� ব�াখ�াও �দওয়া আেছ । আর এই 
ছড়া�েলার মাধ�েম িশ�রা �নিতকতা, �দশে�ম, ভােলা আচরণ  ইত�ািদ 

িবষয়�েলা িশখেত পারেব। 
এই িসিরেজ �মাট ১০ � বই আেছ। এই বইেয় ক �থেক ঙ পয�� অ�র�েলা 

আেছ।  



চেলা বেণ�র দ�িনয়ায় ঘুের আিস...    

খাতা, রঙ 
�পি�ল িনেয় 
চেলা ঝটপট 

বিস...



মজার এই অ�র�
আঁিক এবং রঙ কির

কলম িদেয় নকশার উপর দাগ টািন

িব���েলা �যাগ কির
এরপর রঙ কির



িনেজ আঁিক 

চেলা আঁিক 



িব���েলা
�যাগ কির

এরপর
রঙ কির

বলেতা আিম �ক?

• আিম এক� পা�
• পািন রাখেত আমােক 
ব�বহার কের
• আিম সাধারণত মা�র �তির

আিম হলাম…………

চুপ� কের বেসা এবার
গােল হাত িদেয়,
বলেবা আিম মজার ছড়া

“ক” �ক িনেয়

�কািকল ডােক কু� �ের,
কৃ�চূড়ার ডােল বেস।
ক�প �যই গােছ চেড়,

কাঠিবড়ািল মুচিক হােস।
কাঠেঠাকরার পাঠশালােত,

কােকর দল কা কা কের।
কাকাতুয়ার নােচর তােল,

সবাই িমেল গান ধের।



ক আঁকেত িশিখ

কুকুরেক তার ব�ু
কাঠেঠাকরার কােছ 
িনেয় যাই



ক িদেয় �র� যা 
তীর িচ� িদেয় িচেন �নই তা



�শষ পাতায় উ�র

ক িদেয় �র� যা, খুঁেজ রঙ কির তা



ক
ক� �দেবা না কােরার মেন
থাকেবা িমেল সবার সেন।

ছড়া�র অথ� জািন
আমরা কখনই এমন িকছু করেবা না, যা করেল অন� �কউ ক� 
পায়। এমন িকছু বলেবা না, যা �নেল �কউ মন খারাপ করেব। 
সবসময় �খয়াল রাখেত হেব, �যন আমােদর কথায় বা কােজ 
�কউ ক� না পায়। সবাই আমরা িমেলিমেশ থাকেবা । তাহেলই 
আমরা ভােলা থাকেত পারেবা। 

ক শ�মালা ঃ

কাঁঠাল
কলস
�কািকল
কু�- পািখর ডাক
কৃ�চূড়া
ক�প
কাঠেঠাকরা
কাঠিবড়ািল
কাক
কা কা- কােকর ডাক
কাকাতুয়া
কুকুর
কুমড়া
কলা
কলাগাছ
কৃষক- �য মােঠ ফসল ফলায়
ক�
কাজ

ছড়ায় ছড়ায় িশিখ



মজার এই অ�র�
আঁিক এবং রঙ কির

িব���েলা �যাগ কির
এরপর রঙ কির



িনেজ আঁিক 

চেলা আঁিক 



িব���েলা
�যাগ কির

এরপর
রঙ কির

বলেতা আিম �ক?

• আিম এক� �াণী
• আিম খুব তুলতুেল
• আমার বড় বড় দ�েটা কান 
আেছ

আিম হলাম………

চুপ� কের বেসা এবার
গােল হাত িদেয়,
বলেবা আিম মজার ছড়া

“খ” �ক িনেয়

খুকুমিণর বায়না,
চাই তার �খলনা।
�সঁজ�িতর আয়না,
কথা �স কয় না।

�খঁকিশয়ােলর বাসনা,
চাই তার খাজনা।
খ�িনর বাজনা,

�খাকা আর চায় না। 



খ আঁকেত িশিখ

খুকুেক তার খাতার কােছ 
িনেয় যাই �যন �স ছিব আঁেক



খ িদেয় �র� যা 
তীর িচ� িদেয় িচেন �নই তা

 খ এর �ভতর
ইে�মত
রঙ কির



�শষ পাতায় উ�র

খ িদেয় �র� যা, খুঁেজ রঙ কির তা
�শষ পাতায় উ�র



খ
খাঁ� দ�েধর িম�� ছানা

�খেত ভাির মজা,
খারাপ কাজ করেল �জেনা 

�পেত হয় সাজা। ।

ছড়া�র অথ� জািন
ভােলা আর খাঁ� িকছু িদেয় খাবার রা�া করেল তা �খেত �বিশ 
মজা হয়। �ক �তমিন ভােলা মানুষ হেত �গেল িক �েয়াজন 
হয় জােনা? ভােলা কাজ করেত হয়। িমথ�া বলা, রা�ায় 
ময়লা �ফলা- এ�েলা খারাপ কাজ। এসব করেল অন�েদর 
অসুিবধা হয়, তখন তারা ক� পায়। আর ভােলা কাজ করেল 
সবার ভােলাবাসা পাওয়া যায়। 

খ শ�মালা ঃ

খরেগাশ
�খঁকিশয়াল
খুকুমিণ
�খলনা
খাজনা- রাজ�, জিমদার বা সরকারেক 
জিমর জন� �য কর িদেত হয়
খ�িন- এক রকম বাদ�য�
�খাকা
খাতা
খাবার
খাম
�খয়া- �নৗকা
�খজ�রগাছ
খুি�- রা�ার কােজ ব�বহায� চামচ
খাঁ�- আসল, �ভজালহীন
খারাপ- িমথ�া বলা, রা�ায় ময়লা 
�ফলা- এ�েলা খারাপ কাজ। আর যারা 
এসব কের তােদর খারাপ মানুষ বেল। 
�খেত

ছড়ায় ছড়ায় িশিখ



মজার এই অ�র�
আঁিক এবং রঙ কির

িব���েলা �যাগ কির
এরপর রঙ কির



িনেজ আঁিক 

চেলা আঁিক 



িব���েলা
�যাগ কির

এরপর
রঙ কির

বলেতা আিম �ক?

• আিম এক� সবিজ
• আিম মা�র িনেচ জ�াই
• আমার রঙ কমলা

আিম হলাম………

চুপ� কের বেসা এবার
গােল হাত িদেয়,
বলেবা আিম মজার ছড়া

“গ” �ক িনেয়

আমােদর পাড়া গাঁেয়,
�স এক কা� ঘেট!

�গালাঘের ভূত নােম,
িব�াস হয় না �মােট?

যােব যখন গভীর রােত,
�দখেব আেলা পুকুর ঘােট।

অ�হািসর শ� �েন,
আসেব তুিম ভেয় ছুেট।

�দেখেছ ঐ �গায়ালা ভায়া,
কথা িক আর এমিন রেট?

আের, তুিম ভয় �পেল!
তেব �কন যাও চেট?



গ আঁকেত িশিখ

িগরিগ�েক গােছ উঠেত 
সাহায� কির



গ িদেয় �র� যা 
তীর িচ� িদেয় িচেন �নই তা

গ এর �ভতর
ইে�মত
রঙ কির



�শষ পাতায় উ�র

গ িদেয় �র� যা, খুঁেজ রঙ কির তা
�শষ পাতায় উ�র



খ শ�মালা ঃ

খরেগাশ
�খঁকিশয়াল
খুকুমিণ
�খলনা
খাজনা- রাজ�, জিমদার বা সরকারেক 
জিমর জন� �য কর িদেত হয়
খ�িন- এক রকম বাদ�য�
�খাকা
খাতা
খাবার
খাম
�খয়া- �নৗকা
�খজ�রগাছ
খুি�- রা�ার কােজ ব�বহায� চামচ
খাঁ�- আসল, �ভজালহীন
খারাপ- িমথ�া বলা, রা�ায় ময়লা 
�ফলা- এ�েলা খারাপ কাজ। আর যারা 
এসব কের তােদর খারাপ মানুষ বেল। 
�খেত

গ
গরীব ধনী একসােথ যিদ

হাত িমলাই সেব,
এমন �দেশর জন� �জেনা

গব� সবার হেব। 

ছড়া�র অথ� জািন
আমরা �দখেত �যমন আলাদা �তমিন আমােদর কােরা কােরা 
অেনক �খলনা-জামাকাপড় আেছ, আবার কােরা হয়েতা কম 
আেছ। িক� আমরা সবাই মানুষ। আমরা সবাই আমােদর 
�দশেক ভােলাবািস। �দেশর জন� ভােলা কাজ করেল অন� 
�দেশর ব�ুরাও আমােদর �দেশর নাম জানেব। আমােদর তখন 
এটা �ভেব ভােলা লাগেব �য, “বাহ! এই আমােদর �দশ।“ এই 
ভােলা লাগােকই গব� বেল। আর একসােথ কাজ কের �দেশর 
জন� ভােলা করেল আমরা আেরা গ�বত হেবা। 

গ শ�মালা ঃ

�গালাপ
গাজর
গাঁ- �াম 
�গালাঘর- খামার, �যখােন শস� 
ঝাড়াই-মাড়াই করা ও রাখা হয়
গভীর
�গায়ালা- �য দ�ধ িবি� কের
িগরিগ�
গাছ
গািড়
গাঁদাফুল
গর�
গাধা
গয়না
�বেরেপাকা
গিরব- যার টাকাপয়সা �নই, �বিশ 
জামাকাপড় �নই।
গব�- �কান ভােলা িকছু িনেজর আেছ 
বেল আন� হওয়া  

ছড়ায় ছড়ায় িশিখ



মজার এই অ�র�
আঁিক এবং রঙ কির

িব���েলা �যাগ কির
এরপর রঙ কির



ঘ বণ� �লখা জায়গা�েলােত রঙ কির

ঘ 
ঘ 

ঘ 

ঘ 

ঘ 
ক 

ক 

ন  

ন  

ন  

ন  

র  

র  
র  

র  
র  

ক 

ক 

ক 

ঘ 

ঘ 

ঘ 

ঘ 

ঘ 
ঘ 

ঘ 

ম

ম



িব���েলা
�যাগ কির

এরপর
রঙ কির

বলেতা আিম �ক?

• আিম এক� �াণী
• আমার ল�া �কশর আেছ
• আিম দাঁিড়েয় দাঁিড়েয় 
ঘুমাই

আিম হলাম………

চুপ� কের বেসা এবার
গােল হাত িদেয়,
বলেবা আিম মজার ছড়া

“ঘ” �ক িনেয়

�ঘাড়ায় কের চলেছ বর
��রবািড়র পেথ, 

সােথ যায় ঘটক মশাই
ছাতা িনেয় হােত। 

বর এেসেছ, বর এেসেছ
ঘ�া �বেজ উেঠ,

ঘুঙুর পােয় নােচ সবাই
বউ� লােজ ছুেট। 



ঘ আঁকেত িশিখ

ঘিড়য়ালেক তার ঘের 
�পৗঁছােত সাহায� কির



ঘ িদেয় �র� যা 
তীর িচ� িদেয় িচেন �নই তা ঘ এর �ভতর

ইে�মত
রঙ কির



�শষ পাতায় উ�র

ঘ িদেয় �র� যা, খুঁেজ রঙ কির তা
�শষ পাতায় উ�র



গ শ�মালা ঃ

�গালাপ
গাজর
গাঁ- �াম 
�গালাঘর- খামার, �যখােন শস� 
ঝাড়াই-মাড়াই করা ও রাখা হয়
গভীর
�গায়ালা- �য দ�ধ িবি� কের
িগরিগ�
গাছ
গািড়
গাঁদাফুল
গর�
গাধা
গয়না
�বেরেপাকা
গিরব- যার টাকাপয়সা �নই, �বিশ 
জামাকাপড় �নই।
গব�- �কান ভােলা িকছু িনেজর আেছ 
বেল আন� হওয়া  

ঘ
ঘুম �থেক উেঠ আিম

মেন মেন বিল।
ঘৃণা নয়, সারা িদন �যন আিম

ভােলাবাসায় চিল। 

ছড়া�র অথ� জািন
আমােদর িদেনর �র�টা �যন ভােলাবাসা িদেয় হয়। বাবা মা, 
ভাই-�বান, আ�ীয়-�জন, ব�ু-�িতেবিশ সবাইেকই আমরা 
ভােলাবাসেবা। কাউেক খুব �বিশ অপছ� করােক ঘৃণা বেল। 
কােরা কথা বা কাজ যিদ পছ� না হয়, তাহেল তােক সু�র 
কের বুিঝেয় বলেবা। সােথ িনেজও �বাঝার �চ�া করেবা �কন 
আমার এই কাজ� ভােলা লাগেছনা। ভােলা ব�বহার িদেয় 
সবাইেক খুিশ রাখেবা।

ঘ শ�মালা ঃ

ঘুিড়
�ঘাড়া
ঘটক- িযিন িবেয়র স�� কেরন
ঘ�া
ঘুঙুর- এক ধরেনর  নূপুর যা 
ঝমঝম বােজ এবং িবেশষভােব 
নােচ ব�ব�ত হয়
ঘিড়য়াল
ঘর
ঘাসফিড়ং
ঘিড়
ঘাস
ঘুম
ঘৃণা- কাউেক বা �কান িকছুেক 
খুব �বিশ অপছ� করা

ছড়ায় ছড়ায় িশিখ



মজার এই অ�র�
আঁিক এবং রঙ কির

িব���েলা �যাগ কির
এরপর রঙ কির



িনেজ আঁিক 

চেলা আঁিক 



ঙ বণ� �লখা জায়গা�েলােত রঙ কির
চুপ� কের বেসা এবার
গােল হাত িদেয়,
বলেবা আিম মজার ছড়া

“ঙ” �ক িনেয়

ব�াঙ যায় ��রবািড়
িডিঙ �নৗকায় চেড়,

সােথ যায় �েলািবড়াল
মােছর ঝুিড় ভের।

খুিশেত রঙ মােখ �দেখা
পুঁ�মােছর ছানা,

চুপ� কের �দেখ বক
কখন িদেব হানা।

�ছা� িডিঙ কের �নাঙর
সে��েবলার সাঁেঝ,

চাঙাির মাথায় ব�াঙ জামাই
িমটিম�েয় হােস। 

ঙ
ঙ

ঙঙঙ

ঙ

ব

ব

ব

চ

চ

চ

ভ

ভ

ভ
ভ

ল

ল

ল

ল

লল

ঙ
ঙ

ঙ
ঙ

ঙ

ঙ

ঙ

ঙ



ঙ আঁকেত িশিখ

ব�াঙেক তার িডিঙ 
�নৗকায় িনেয় যাই



ঙ িদেয় হয় যা 
তীর িচ� িদেয় িচেন �নই তা

 ঙ এর �ভতর
ইে�মত
রঙ কির



�শষ পাতায় উ�র

ঙ িদেয় আেছ যা, খুঁেজ রঙ কির তা
�শষ পাতায় উ�র



ব�াঙ কের ঘ�াঙর ঘ�াঙ
বৃ��র বায়না,

ব�ুর সােথ আিড় �দয়া
�কউ তা চায় না।

ছড়া�র অথ� জািন
ব�ু আমােদর খুবই ি�য়। শীত, �ী� বা বষ�া সবসময় ব�ুরা 
আমােদর পােশ থােক। তেব, মােঝ মােঝ আমরা ব�ুর উপর 
একটু রাগ কের �ফিল। ব�ুর সােথ আিড় �নই, কথা বলা ব� কের 
�দই। এরকম করেল ব�ুর মন খারাপ হয়। তখন আমােদরও ক� 
হয় কারণ ব�ু তখন কথা বেল না, �খলেতও আেস না। তাই 
আমরা সব সময় ব�ুেদর সােথ িমেলিমেশ থাকেবা। ব�ুর সােথ 
আিড় িনেবা না।

ঙ শ�মালা ঃ

ব�াঙ
ঘ�াঙর ঘ�াঙ- ব�ােঙর ডাক
িডিঙ- �ছাট �নৗকা
রঙ
�নাঙর
চাঙাির- বাঁশ বা �বেতর এক 
রকম ঝুিড় 
িফেঙ পািখ
হা�র
রঙধনু
িঝেঙ
গাঙিচল

ছড়ায় ছড়ায় িশিখ

ঙ



িনেজর ই�ামত ছিব আঁিক



িনেজর ই�ামত ছিব আঁিক



সাহায�কারী ব�ুরাঃ

সানিজদা আফেরাজ িতিথ

মূল ভাবনাঃ
�নৗিশন আফসানা
তাহিমনা রহমান

গেবষণায়ঃ
�গাপাল �দ

ছিব 
আঁিকেয় ব�ুঃ

��া

ছড়াকার ব�ুরাঃ

�নৗিশন আফসানা

ওয়ািলউ�াহ ভঁূইয়া



Tahamina Rahman

Tahamina Rahman

Tahamina Rahman

Tahamina Rahman

Tahamina Rahman

Tahamina Rahman

Tahamina Rahman

Tahamina Rahman

Where to find Goofi Books?

Bangladesh:  Anyone in Bangladesh can order the Goo� 
books from the below options. 

www.goo�world.com www.goo�world.com

Global: You can �nd the e-book version and also can order the 
hardcover version from our website. Hardcover books are delivered 
globally through our delivery partner.

www.togumogu.com



Unleash Your Child’s Creativity
www.kidstimebd.com
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