


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, 

�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, �তমিন ছড়া�েলা পেড় দার�ণ আন�ও তারা 

পােব। আরও আেছ �নিতকতা িবষয়ক ছড়া �িত� অ�র িদেয়। �সই সােথ 
সু�র এবং সহজ এক� ব�াখ�াও �দওয়া আেছ এই ছড়া�েলার। 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 অ �থেক ঈ 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
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অ বণ� �লখা জায়গা�েলােত রঙ কির



িব���েলা
�যাগ কির

এরপর
রঙ কির

বলেতা আিম �ক?

অজগর অলস অেনক
�ধু �স ঘুমায়,

অি�শম�া হেয় �গেল
হাপুস�পুস খায়।

অে�াপাস চুপ� কের
�ঁেড়র মাথা �পঁচায়,

তে� তে� থােক কখন
িশকার খুঁেজ পায়।

• আমার নাম অ িদেয়।
• আিম সাগের থািক।
• আমার ৮ � পা।

আিম হলাম......

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

“অ” �ক িনেয়



অ আঁকেত িশিখ

অজগরেক িনেয় যাই
অে�াপােসর কােছ



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



�শষ পাতায় উ�র

অ িদেয় �র� যা, খুঁেজ রঙ কির তা



অ
অিল সব  কাজ কের

একসােথ িমেল,
ব�ু অেনক খুিশ হয়

আিম িকছু িদেল।

ছড়া�র অথ� জািন
অিল মােন হেলা �মৗমািছ। �মৗমািছরা সব সময় একসােথ দল 
�বঁেধ থােক। ওরা সব কাজ একসােথ কের। ব�ুর মত 
িমেলিমেশ থােক সব সময়। ব�ুেদর সােথ িমেল কাজ করার 
মজাই আলাদা। িবপেদ ব�ুরাই সব সময় সােথ থােক। �তামার 
ি�য় �খলনা বা অন� িকছু যখন তুিম ব�ুেক দাও, তখন �স খুব 
খুিশ হয়। এছাড়া তুিম িনেজও িকছু বািনেয় ব�ুেক িদেত পােরা।  

অ শ�মালা ঃ

.অজগর

.অে�াপাস

.অিল- �মৗমািছ

.অলস- �য একদম কাজ 
করেত চায় না
.অি�শম�া- খুব �রেগ 
যাওয়া।  
.অেনক
.অভ�াস
.অিতিথ- �মহমান, যারা 
বাসায় �বড়ােত আেস

ছড়ায় ছড়ায় িশিখ



মজার এই অ�র�
আঁিক এবং রঙ কির

িব���েলা �যাগ কির
এরপর রঙ কির



চেলা আঁিক

িনেজ আঁিক



িব���েলা
�যাগ কির

এরপর
রঙ কির

বলেতা আিম �ক? আ এর ছড়া

• আমার নাম আ িদেয়।
• আিম এক� ফল।
• আমার রঙ লাল অথবা 
সবুজ।

আিম হলাম......

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

“আ” �ক িনেয়

আম �খেত িম�� ভাির
আনারস লােগ টক,

বাগান �থেক আেপল �খেত
আমার অেনক শখ।



আ আঁকেত িশিখ

আিনকােক আম�েলা 
খুঁেজ �পেত সাহায� কির



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

আ এর �ভতর
ইে�মত
রঙ কির



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



আ
আদব আচরণ �ক হেল,
সবাই আমায় ভােলা বেল।

ছড়া�র অথ� জািন
আমরা সবাই সবসময় অন�েদর সােথ ভােলা ব�বহার করেবা। 
�য বড়-�ছাট সবার সােথই ভােলা ব�বহার কের, তােক সবাই 
পছ� কের। সবাই তােক ভােলাবােস। তাই আমােদর উিচত 
সবসময় ভােলা ব�বহার করা। তাহেল আমােদর কথায় অথবা 
কােজ �কউ কখেনা ক� পােব না।

আ শ�মালা ঃ 

. আম

. আনারস

. আেপল

. আতা

. আঙুর

. আচরণ

. আমার

. আদব- ভ�তা, ভােলা 
  ব�বহার।
. আ�ন
. আকাশ
. আেলা 
. আলমাির

ছড়ায় ছড়ায় িশিখ



মজার এই অ�র�
আঁিক এবং রঙ কির

িব���েলা �যাগ কির
এরপর রঙ কির



ই বণ� �লখা জায়গা�েলােত রঙ কির
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িব���েলা
�যাগ কির

এরপর
রঙ কির

বলেতা আিম �ক?

• আিম এক� �ছা� �াণী।
• আিম িবড়াল �দখেল ভয় 
পাই।
• কুটুস কুটুস কের কাগজ 
কাটেত আিম ভােলাবািস।

আিম হলাম...... 

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

“ই” �ক িনেয়

ইিলশ মাছ মজা �বশ
িজেভ �লেগ থােক,

ইদঁ�র অিত দ��ু �াণী
বই খাতা সব কােট। 



ই আঁকেত িশিখ

ইদঁ�রেক তার গেত�  
�যেত সাহায� কির



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

ই এর �ভতর
ইে�মত
রঙ কির

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



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



ই
ই�া থাকেল উপায় হেব,
�চ�া আমরা করেবা সেব।

ছড়া�র অথ� জািন
তুিম যিদ সিত� সিত� �কান িকছু করেত চাও, বা �কান িকছু 
হেত চাও আর �সভােবই �চ�া কেরা, তাহেল সবিকছুই করা 
স�ব। মন �থেক চাইেল সবই করা স�ব, সবই হওয়া স�ব। 
দরকার �ধু একটু ই�া। ই�া আর �চ�া থাকেল খুব ক�ন 
কাজটাও একদম সহজ হেয় যায়।  

ই শ�মালা ঃ

. ইদঁ�র

. ইিলশ

. ই�ু

. ইট

. ইমারত- দালান, পাকা বািড়

. ই�ধনু- রংধনু

. ই�া- মন চাওয়া

ছড়ায় ছড়ায় িশিখ



মজার এই অ�র�
আঁিক এবং রঙ কির

িব���েলা �যাগ কির
এরপর রঙ কির



ঈ বণ� �লখা জায়গা�েলােত রঙ কির
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িব���েলা
�যাগ কির

এরপর
রঙ কির

বলেতা আিম �ক?

• আিম এক� পািখ।
• আিম �ছাঁ �মের িশকার ধির।
• আিম সাপ ও মাছ �খেয় 
�ফিল।

আিম হলাম......

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

“ঈ” �ক িনেয়

ঈেদর িদন সবাই �দেখা
ঈদগােহ যায়,

ঈেদর নামাজ �শষ কের
�পালাও �কারমা খায়।



ঈ আঁকেত িশিখ

ঈেদর িদন পলাশেক 
তার ব�ুর বাসায় 
�যেত সাহায� কির 



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

ঈ এর �ভতর
ইে�মত
রঙ কির



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



ঈ
ঈষ�া করা ভােলা নয়,

িনেজর �চ�ায় ফল হয়।

ছড়া�র অথ� জািন
িনেজর যা আেছ তা িনেয়ই আমােদর খুিশ থাকা উিচত। 
অেন�র কােছ হয়েতা ভােলা িকছু আেছ, িক� আমার �সটা �নই 
বেল মন খারাপ করার নামই ঈষ�া। অন�েক ভােলা িকছু করেত 
�দখেল আমরা খুিশ হেবা। িনেজ �চ�া করেবা িকভােব ভােলা 
িকছু করা যায়। �য অেন�র ভােলা �দেখ খুিশ হয় না, �স িনেজও 
ভােলা িকছু করেত পাের না।

ঈ শ�মালা ঃ 

. ঈগল

. ঈদ

. ঈদগাহ

. ঈষ�া- অেন�র ভােলা
  সইেত না পারা।
. ঈল- একধরেনর মাছ
  যারা িবদ��ৎ উৎপ� 
  করেত পাের। 

ছড়ায় ছড়ায় িশিখ



িনেজর ই�ামত ছিব আঁিক



সাহায�কারী ব�ুরাঃ

সানিজদা আফেরাজ িতিথ

না�ু �দমূল ভাবনাঃ
�নৗিশন আফসানা
তাহিমনা রহমান

গেবষণায়ঃ
�গাপাল �দ

ছিব 
আঁিকেয় ব�ুঃ

��া

ছড়াকার ব�ুরাঃ

�নৗিশন আফসানা

ওয়ািলউ�াহ ভঁূইয়া

সানিজদ �সকত 



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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