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কাজলা িদিদ 
কিবতার সারসংে�প- 
কাজলািদিদ কিবতা� �ত কিব যতী�েমাহন বাগচী এক� 
িশ�র কথা বেলেছন �য িশ�� তার মােয়র কাছ �থেক 
তার কাজলা িদিদর কথা জানেত �চেয়েছ ।মােক �সই 
িশ�� বেলেছ স��া হেয় �গেছ বাঁশ বাগােনর মাথার 
উপর চাঁদ উেঠেছ তার �সই ��াক বলা কাজলা িদিদ 
�কাথায়?পু�র পােড় �লব ুগােছর অ�কাের �ঝােপ �থাকা 
�থাকা অথ�াৎ ঝাঁেক ঝাঁেক �জানািক �পাকা �লার আেলা 
�দখা যাে� । স��া �শষ হেয় রাত হেত চলল তব ুিশ�� 
�জেগ রেয়েছ িক� তার কাজলা িদিদ এখেনা আসেছ না 
এই ��ই �স বারবার তার মােক কের যাে� এবং জানেত 
চাইেছ কাজলা িদিদর কথা।মােক িশ�� আেরা �� 



কেরেছ �য এক� িনিদ�� িদন �থেক মা আর কাজলা িদিদ 
�ক ডােক না িদিদর কথা উঠেলই মা �কন তার আচল 
িদেয় মখু �ঢেক �ফেল এই রহস� তার কােছ অজানা।খাবার 
�খেত এেস িদিদেক ডাকেলও তার িদিদ আেসনা। িদিদর 
কথা বলেল তার মা চুপ কের থােক িশ�� িকছুেতই 
বঝুেত পাের না এর কারণ। আসেল িশ��র কাজলা িদিদ 
আর �বেঁচ �নই, �সই �� তার মােক করেত থােক এবং 
ব�� কের �তােল। কিব খুব সু�র ভােব এক� �ছা� 
িশ�র তার িদিদর �িত ভােলাবাসা এবং ভােলাবাসার 
মানষু িদিদেক না �দখেত পাওয়ার ব�া�লতা �কাশ 
কেরেছন, এই কিবতা�র মেধ�  িদেয়। 
১)ক) নীেচর �� �িলর উ�র দাও। 
১) বাঁশ বাগােনর মাথার উপর িক উেঠেছ?  
২) িদিদর কথায় আঁচল িদেয় মখু� ঢােক ?   
৩) জনাই �কাথায় িকভােব �েল? 
৪) িশ��র িদিদর নাম িক? িদিদ িশ��েক িক �শানােতা 
? 
২)গ) বচন িনেদ�শ কেরা। 
মা 
িদিদ 
চাঁদ 



ঘ) িনেচর শ��িলর িল� পিরবত� ন কেরা । 
মা 
িদিদ 
ঙ)ফাঁকা জায়গা�িল �ত কিবতা �থেক স�ক শ� বসাও। 
১) িদিদর কথায় —  িদেয় মখু� �কন ঢােকা  । 
২)মােগা! আমার— কাজলা িদিদ কই । 
৩) ফুেলর—ঘুম আেস না, একলা—রই। 
৪) —�খেত আিম যখন,—বেল ডািক তখন । 
নীেচর শ� �িলর অথ� �লখ । 
�শােলাক 
�জানাই 
 
বািড়র কাজ 
অনশুীলনী �থেক। 
২)ক),খ) কেরা । 
 

রচনা 
 
িবষয়ব�র সারসংে�প :  �য �কান িবষয় স�ে� �ছাট 
�ছাট অথ�পূণ� বাক� �তির কের এক� সু�র অনেু�দ 
রচনা করা যায়। �যমন আমার মা ও আমােদর বাগান এই 



রকমই এক এক� রচনা এেকই আমরা ইংেরিজেত 
(essay)বলা হয়। 
এখােন আমরা আমার মা এবং আমােদর বাগান স�ে� 
দ�ু রচনা �তির করব। 
আমােদর িবদ�ালয় এবং সর�তী পূজা। 

********** 
 


