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বুভক জড়াভনা থাভক।
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ফেন। মানুষ শকংবা পশুপাশি,
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কভব অনন্ শদন।”
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This title is also available in English only.
Free, downloadable Teacher's Guide available at PlatypusMedia.com
Contact Info@PlatypusMedia.com for more information.

Dear Reader,
We’re excited to introduce you to this wonderful book about animals, part of our
Beginnings collection.
Scientific curiosity begins in childhood. Exposure to animals and their
environments—whether in nature or in a book—is often at the root of a child’s
interest in science. Young Jane Goodall loved to observe the wildlife near her home,
a passion that inspired her groundbreaking chimpanzee research. Charles Turner,
pioneering entomologist, spent hours reading about ants and other insects in the
pages of his father’s books. Marine biologist, author, and conservationist Rachel
Carson began writing stories about squirrels when she was eight. Spark curiosity in
a child and watch them develop a lifelong enthusiasm for learning.
These beautifully illustrated, information-packed titles introduce youngsters to
the fascinating world of animals, and, by extension, to themselves. They encourage
children to make real-world connections that sharpen their analytical skills and give
them a head start in STEM (science, technology, engineering, and math). Reading
these titles together inspires children to think about how each species matures, what
they need to survive, and what their communities look like—whether pride, flock, or
family.
More than a simple scientific introduction, these animal stories illustrate and explore
caring love across the mammal class. Showing children this type of attachment in the
natural world fosters empathy, kindness, and compassion in both their interpersonal
and interspecies interactions.
An easy choice for the home, library, or classroom, our Beginnings collection has
something to spark or sustain budding curiosity in any child.
Enjoy!

Dia L. Michels
Publisher, Platypus Media

Beginnings

P.S. Our supplemental learning materials
enable adults to support young readers
in their quest for knowledge. Check them out,
free of charge, at PlatypusMedia.com.
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My mama grooms me
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আমার মা আমার পররচর্া করর

and guides me.
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এবং পথ দেখায়।

and shelters me.
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এবং সুররষিত রারখ।
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My mama nourishes me.
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আমার মা আমারক পররপুষ্ট রারখ।
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দকারয়ো
সামুরদ্রক দভাঁ েি
হারত
রসে
তু ষার রচতা
দপঙ্গুইে
রাজহংস
দিয়াে
দমরু ভাল্লুক
মােুষ
রচতাবাঘ

Bobcat
Goose
Panda
Wolf
Manatee
Dolphin
Orangutan
Koala
Sea Otter
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Seal
Snow Leopard
Penguin
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Polar Bear
Human
Cougar
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English

Bengali • বাংো

েে

জাঁ কজমক/রেশ্চে

Herd
Pod
Leap
Colony
Flamboyance/
Stand
Skulk
Celebration
Community
Pack/Pride

বাছু র
কুকুরছাো
পশুর ছাো
মুররির ছাো
মুররির ছাো
পশুর ছাো
পশুর ছাো
রিশু
পশুর ছাো
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উপরেরবি

Raft

কুকুরছাো

েে/িব্

সম্প্রোয়

উেরাপে

কাজ এিারো

োিারো

দরিম গুরট

পশুর পাে

দভো

জেসংখ্া/উপরেরবি
Population/Colony

ক্াঙ্গারুর ছাো

রবপরতি/মস্করা করা

দরিম গুরট
Troup/Buffoonery

Pod

রিশু/বাচ্া

বাছু র

বাছু র

Pack

কুকুরছাো

েে

ঝাঁ ক/েে

Aggregation/Herd দমাট পররমাণ/পশুর পাে

Group

পশুর ছাো

Gaggle

একেে/রবিৃঙ্খো/
রিকারর পারখর েখ

Clowder/Clutter/
Pounce

পশুর ছাো
রাজহাঁ রসর বাচ্া

Bengali • বাংো

English

Group Name
েরের োম

Bengali • বাংো

Baby Animal Name
রিশু প্রাণীর োম

তারেররক আমরা রক োরম ডারক?

English

Animal Name
প্রারের োম

What Do We Call Them?

Fish / মাছ
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দরসব প্রাণী পারেরত বাস করর এবং িরীরর শ্াসরন্ত্র ও
ডাো আরছ।
উোহরণ- দিাল্ডরিস, রুই মাছ, হাঙ্গর।

An animal that lives in water and has gills and
fins on their body.
Ex. goldfish, carp, sharks

উোহরণ- কচ্ছপ, কুরমর, সাপ।

দরসব প্রাণীর রক্ত ঠাণ্া, রডম পারর, এবং িরীর আঁ ি
রকংবা িক্ত রকছু রেরয় ঢাকা থারক।

An animal that is cold blooded, lays eggs, and
has a body covered with scales or hard parts.
Ex. turtles, crocodiles, snakes

Reptile / সরীসৃপ প্রাণী

উোহরণ- ঈিে, ররবে পারখ, রাজহংস।

দর প্রাণীর পাখা আরছ এবং িরীর পােক রেরয়
ঢাকা থারক।

An animal that has wings and is covered
with feathers.
Ex. eagles, robins, flamingos

Bird / পারখ

কার্কোপ: এই সংজ্াগুরো ব্বহার করর, এই বইরয়র প্ররত্করট প্রাণীর ছরব দেরখ তার
সরঠক দরেণীর সারথ রমোরত দচষ্টা কর। দকাে দরেণীগুরো একারধক বার ব্বহৃত হরয়রছ? দকাে
দরেণীগুরো এরকবাররই ব্বহার হয়রে?

ACTIVITY: Using these definitions, match each animal pictured in the book to its
correct class. Which classes appear more than once? Which do not appear at all?

উোহরণ- দমৌমারছ, মাকিিা, কাঁ কিা।

দর প্রাণীর চাররটর দবরি দজািা পা আরছ।

An animal that has more than four jointed legs.
Ex. bees, spiders, crabs

Arthropod / সরধিপেী প্রাণী

উোহরণ- ব্াঙ, ব্াঙ, সাোমান্ার।

দর প্রাণী জে এবং স্থে উভয় জায়িায় বসবাস কররত
পারর। এই প্রাণী রখে জন্ম গ্রহণ করর, পারেরত োভ্ ার
মত শ্াস-প্রশ্াস দেয় এবং বি হরয় িুসিুরসর মাধ্রম
শ্াস-প্রশ্াস রেরত সষিম হয়।

An animal that can live both on land and in
water. When they are first born, they have
an aquatic gill-breathing larval stage before
typically developing into a lung-breathing adult.
Ex. frogs, toads, salamanders

Amphibian / উভচর প্রাণী

উোহরণ- দঘািা, কুকুর, মােুষ।

দর প্রাণীর চু ে/পিম আরছ, এরের রক্ত উষ্ণ,
দমরুেণ্ আরছ, এবং রেরজর বাচ্ারক েুধ খাওয়ায়।

An animal that has hair/fur, is endothermic,
has a backbone, and feeds milk to its young.
Ex. horses, dogs, humans

Mammal / স্তে্পায়ী প্রাণী
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Mammal Class / স্তে্পায়ী েে:
bobcat / বেরবিাে, panda / পাণ্া, wolf / দেকরি, manatee / সমুদ্র িাভী, dolphin / ডেরিে,
orangutan / েিাকার উল্লুক, koala / দকায়াো, sea otter / সামুরদ্রক দভাঁ েি, elephant / হারত,
seal / রসে, snow leopard / তু ষার রচতা, fox / দিয়াে, polar bear / মরু ভল্লুক, human / মােুষ,
cougar / রচতাবাঘ

Bird Class / পারখর েে:
goose / রাজহংসী, penguin / দপঙ্গুইে, flamingo / রাজহংস

Animal Classes
প্রাণীর দরেণীরবভাি

উতির
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Babies, whether in snowy dens, warm lagoons, cozy nests, or living rooms,
are nurtured and nuzzled, carried and cuddled. These beautiful images
of families will capture the imagination of even the youngest readers.

তু ষারময় গুহা, উষ্ণ হ্রদ, আরামদায়ক পাশির বাসা, শকংবা বসার ঘর, শিশুরা
যেিাভনই বাস কভর, যসিাভনই তারা েভনে, আদভর, যকাভে এবং বুভক জড়াভনা থাভক।
পশরবাভরর এই সুন্দর ছশবগুভো শিশু-পাঠকরা কল্পনায়ও ধারন করভব।

“A simple and direct reflection of the role of a mother in raising a child.
Whether human or animal, a mother always wants her child to grow up
with the utmost care, attention, and safety. There will be a remnant of
a mother’s affection and deep feelings for the child forever.”
—Monirul Islam, Art Educator, New York City Department of Education

“একজন সন্াভনর যবভড় ওঠায় মাভয়র ভু শমকার সহজ এবং সরে প্রশতফেন। মানুষ শকংবা পশুপাশি,
একজন মা সবসময় চায় তার সন্ান অশত েভনে, শনশবড় ভাভব ও শনরাপত্ার সাভথ যবভড় উঠু ক।
সন্াভনর জন্য মাভয়র মমতা ও গভীর অনুভুশতর যরি থাকভব অনন্ শদন।”
—মশনরুে ইসোম, আর্ট এডু ভকরর, শনউ ইয়ক্ট শসশর শডপার্টভমন্ট অফ এডু ভকিন
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