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কিবতা 

 আমােদর �াম।  
কিব  

বে� আলী িময়া। 
কিবতার সারসংে�প  
আমােদর �াম কিবতায় কিব বে� আলী িময়া তার �ছা� 
এক� সু�র �ােমর কথা এই কিবতায় বেলেছন। তার 
�ছা�  �ােম �ছাট �ছাট ঘর আেছ, �সখােন কিব এবং 
আেরা সবাই িমেলিমেশ থােক। �কউ পর নয় সবাই 
িনেজর। পাড়ার সকল �ছেলরা �মারা অথ�াৎ কিব এবং 
আেরা সকেল ভাই ভাই। তারা একসােথ �খলা কের, 
একসােথ পাঠশালায় যায়। তখনকার িদেন �তা িবদ�ালয় 
বা �ুল �ােম িছল না তাই সবাই একসােথ পাঠশালা অথ�াৎ 
�যখােন পাঠ অথ�াৎ পড়ােনা হেতা �সই �সই জায়গায় সবাই 
একসােথ পড়েত �যত। িহংসা ও মারামাির �কউ �কানিদন 
করেতা না। এেক অপেরর সে� িমেলিমেশ থাকেতা। 



িপতা-মাতা অথ�াৎ বাবা-মা, ��জনেদর সবাই ভয় 
করেতা এবং স�ান করেতা। 
  
কিবর �ছাট �াম তার মােয়র সমান।মা �যমন তার 
িশ�েদর খাবার িদেয় আ�য় িদেয় য� কের লালন পালন 
কেরন, সুরি�ত রােখন। �ক �ছা� �াম�েক �যন মা 
কিব এবং �ােমর আেরা সবাইেক আেলা িদেয়, বায়ু িদেয় 
মাঠ ভরা ধান এবংিদঘী ভরা জল িদেয় সবার �াণ বাঁিচেয় 
�রেখেছ। �ক �যন মােয়র মেতা।�সই জলভরা দীিঘেত 
চাঁেদর িকরণ কথা চাঁেদর আেলা �লেগ জলটা িঝিকিমিক 
কের চকচক কের।আমগাছ জামগাছ বাঁশ ঝাড় বাঁেশর 
বাগান বা বাঁেশর জ�ল �যন সবাই একসােথ িমেলিমেশ 
আেছ আম জাম গাছ বাঁশ সবাই একসােথ �যন এরা একই 
পাড়া-�িতেবশী �লাক। �িতিদন সকােল �সানার রিব 
অথ�াৎ সূয� পূব� িদেক উেঠ এবং �ামেক আেলায় আেলায় 
ভিরেয় �দয়। সকাল হেল পািখ ডােক বায়ু অথ�াৎ বাতাস 
বেয় চেল এবং বাগােন, গােছ নানা ফুল �ফােট। কিবর �াম 
খুব সু�র। কিব কিব বে� আলী িময়া আমােদর �াম 
কিবতা�র মেধ� িদেয় তার �ােমর সু�র বণ�না িদেয়েছন 
এবং �ামেক মােয়র সমান কের �দেখেছন।  
 ১) নীেচর ���িলর উ�র দাও। 



ক) আমােদর �াম কিবতা�র কিবর নাম �লখ। 
খ) আমােদর �ছাট �াম কার সমান? 
গ) কারা িহংসা ও মারামাির কখেনা কের না ? 
ঘ) সকােল পূব� িদেক িক ওেঠ ? 
২) িনেচর কথা�েলার অথ� বা মােন �লখ। 
কভু- 
পাঠশালা- 
ডির- 
পড়শী- 
বায়ু- 
রিব- 
৩) ফাঁকা জায়গায় �ক কথা� বসাও। 
আমােদর �ছাট___ �ছাট �ছাট____, 
থািক �সথা___ িমেল নািহ �কহ___। 
পাড়ার সকল �ছেল �মারা ভাই___, 
একসােথ �খিল আর___ যাই। 
___ও মারামাির___ নািহ কির। 
িপতা-মাতা____ সদা �মারা ডির। 
৪) স�ক উ�েরর পােশ( �ক)িচ� দাও। 
ক) (চাঁেদর/তারার ) িকরণ �লেগ কের িঝিকিমিক ।  
খ) পাড়ার সকল �ছেল �মারা (ভাই ভাই/ �বান �বান) । 



গ) িমেল িমেশ আেছ ওরা  (পড়শী/পািখ ) �হন ।  
বািড়র কাজ: 
আমােদর �াম কিবতা � �শেষ ৮ লাইন মখু� কেরা এবং 
কিবর  নাম �লখ। 

  *********** 
 
 
 
 
 


