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আমার ছাট ভাই দির কের ঘমুায়। আিম ভাের উ
কারণ আিম মহান!

• • •

My little brother sleeps very late. I wake early,
because I am great!
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আিমই স য সযূেক বরণ কির।

• • •

I am the one who lets in the sun.
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“তিম আমার কতারা,” মা বেল।

• • •

“You’re my morning star,” says Ma.
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আিম িনেজ গাসল কির, আমার কারও সাহােয র
েয়াজন নই।

• • •

I wash myself, I don’t need any help.
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আিম ঠা া পািন আর নীল সাবােনর বােজ গে র সােথ
মািনেয় িনেত পাির।

• • •

I can cope with cold water and blue smelly
soap.
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মা আমােক মেন কিরেয় দয়, “দঁাতেক ভেল যওনা।”
আিম উ র দই, “কখনই না, আিম ভিল না!”

• • •

Ma reminds, “Don’t forget teeth.” I reply,
“Never, not me!”
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গাসেলর পর, আিম দাদা এবং ফুফুেক েভ া জানাই
আর তােদর জন  এক  ভােলা িদেনর কামনা কির।

• • •

After washing, I greet Grandpa and Auntie,
and wish them a good day.
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তারপর আিম িনেজ িনেজ জামা পির, “আিম এখন বড়
হেয়িছ মা,” আিম বিল।

• • •

Then I dress myself, “I’m big now Ma,” I say.

9



আিম আমার বাতাম লাগােত এবং আমার জেুতার িফেত
বঁাধেত পাির।

• • •

I can close my buttons and buckle my shoes.
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এবং আিম খয়াল রািখ যন আমার ছাট ভাই েলর
সব খবর জােন।

• • •

And I make sure little brother knows all the
school news.

11



আিম ােস সব িকছেত ভােলা করার আ াণ চ া কির।

• • •

In class I do my best in every way.
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আিম িতিদন এই ভাল কাজ েলা কির। িক  য
কাজ  করেত আিম সব থেক বিশ পছ  কির তা হল
খলা এবং খলা!

• • •

I do all these good things every day. But the
thing I like most, is to play and play!
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