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 Class-2 
কিবতা - আমােদর �াম 
কিব-বে� আলী িময়া।  

কিবতার সারসংে�প: 
কিব বে� আলী িময়া আমােদর �ছাট �াম কিবতা�েত 
তার �ছা� �ােমর বণ�না িদেয়েছন। �সই �ছা� �াম�েত 
�ছা� �ছা� ঘর এবং �সখােন যারা বাস কের তারা সবাই 
িমেলিমেশ বাস কেরন। সবাই এেক অপেরর ভাই ভাই। 
�ছেলরা একসােথ �খলা কের, পাঠশালায় যায় অথ�াৎ 
�যখােন পাঠ পড়ােনা হয়। �কউ িনেজেদর মেধ� িহংসা 
মারামাির কের না। িপতা-মাতা অথ�াৎ বাবা-মা এবং 
��জন অথ�াৎ বয়েসর �থেক বড় মানষুজনেক তারা ভয় 
পায়। 
কিবর �াম তার মােয়র সমান অথ�াৎ মােয়র মত। মা 
�যমন তার �ছেলেমেয়েদর য� কের �ক �তমিন �াম 
তােদর ধান ভরা মাঠ এবং জল ভরা বড় পু�র িদেয়েছন। 
সূেয�র আেলা িদেয়েছন সু�র বাতাস িদেয়েছন। �সই �ােম 



আম গাছ জাম গাছ এবং বাঁশঝাড় এমনভােব িমেলিমেশ 
রেয়েছ তারা �যন এেক অপেরর �িতবশী। সকাল �বলা 
পূব অথ�াৎ পূব�িদেক �সানার রিব,  সূেয�র রং �সানার 
মেতা। রিব অথ�াৎ ☀  সূয�েক বলা হেয়েছ। �ভােরর �বলা 
পািখ ডােক এবং নানান রকম ফুল �ফােট কিবর �সই 
সু�র �াম�েত। কিব বে� আলী িময়া �সই �াম�র 
সু�র বণ�না িদেয়েছন। 
 ১) নীেচর ���িলর উ�র দাও। 
ক) আমােদর �াম কিবতায় কিবর নাম িক? 
খ) �ছাট �ােম �ছাট �ছাট িক আেছ? 
গ)  পাড়ার সকল �ছেল িক? 
ঘ) সবাই িমেল তারা �কাথায় যায়? 
ঙ) তারা এেক অপেরর সােথ িক কের না ? 
২) নীেচর শ��িলর অথ� �লখ । 
কভু- 
পাঠশালা- 
ডির- 
পড়শী-  
বায়ু-  
রিব- 



৩) ফাঁকা জায়গায় �ক শ� বসাও। 
আমােদর �ছাট  _ �ছাট �ছাট  _, 
থািক �সথা  _ িমেল নািহ �কহ _। 
পাড়ার সকল �ছেল �মারা ভাই _ 
একসােথ �খিল আর  _ যাই। 
_ও মারামাির কভু নািহ কির। 
িপতা-মাতা   সদা �মারা ডির। 
৪) স�ক উ�েরর পােশ( �ক)িচ� দাও। 
১) আমােদর �ছাট �াম(বাবার সমান /মােয়র সমান) । 
২) (চাঁেদর/সূেয�র) িকরণ �লেগ কের িঝিকিমিক। 
৩) সকােল(�সানার রিব/�েপার রিব) পূব িদেক ওেঠ। 
৪)(পািখ ডােক/ব�াঙ ডােক) বায়ু বয়, নানা ফুল �ফােট। 
বািড়র কাজ:  'আমােদর�াম'কিবতা�র কিবর  নাম �লখ 
ও কিবতা� �লখ। 
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