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পবরবচবি :  

িাাংলা ৈাবহয়িের অবিস্মরণীে যুগস্রষ্টা কবি কাজী নজরুল ইৈলাম। বিবন িাাঁ র বিস্মেকর প্রবিভার যাদু স্পয়শে শুধু কবিিা নে ৈাংগীয়িও চরয়ে 

চগয়েন অিুলনীে অিদান। আমায়দর ৈাহৈ চৈৌন্দযে ও শশবিক অহাংকায়রর মহত্তম নামটিও িাাঁ রই। িাাংলায়দয়শর ৈাবহিে, ৈাংগীি ও ৈাংসৃ্কবির 
প্রধান রূপকার এই মহান কবি আমায়দর মানবিক চচিনারও প্রিীক। এজনে বিবন আমায়দর জািীে কবি। িাাঁ র অমর সৃ্মবি রক্ষা, িাাঁ র জীিন, 

ৈাবহিে, ৈাংগীি ও ৈামবিক অিদান ৈম্পয়কে  গয়িষণা পবরচালনা, রচনািলী ৈাংিহ, ৈাংরক্ষণ, প্রকাশনা ও প্রচার এিাং িাাঁ র ভাি-মূবিে  চদশ-

বিয়দয়শ উজ্জ্বলরূয়প িুয়ল ধরার লয়ক্ষে গণপ্রজািন্ত্রী িাাংলায়দশ ৈরকার ১৯৮৪ ৈায়লর ১২ জুন এর ৩৯ নম্বর অধোয়দয়শর মাধেয়ম ১৯৮৫ ৈায়লর 

চ ব্রুোবর মায়ৈ কবির অমর সৃ্মবিিাহী ‘কবিভিন’ [রাজধানীর ধানমবিস্থ পুরািন ২৮ নম্বর চরায়ডর ৩৩০-বি িাবড়]-এ নজরুল ইন্সটিটিউট 

প্রবিষ্ঠা কয়র । জাবির বপিা িঙ্গিনু্ধ চশে মুবজিুর রহমায়নর িেবিগি উয়দোগ ও উৎৈায়হ জািীে কবি কাজী নজরুল ইৈলাময়ক ২৪ চম ১৯৭২ 

এ ৈবম্বিহারা অিস্থাে রাষ্ট্রীে অবিবি বহৈায়ি িাাংলায়দয়শ আনা হে এিাং ধানমবিস্থ কবিভিয়ন িাাঁ র িৈিায়ৈর িেিস্থা করা হে ।  

 

২০২১-২০২২ অর্িিছটর সম্পাবদি কাজ 

গটিষণা ও প্রকাশনা 

 ১. নজরুল সমগ্র ১-১৭ খণ্ড, ২. কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও সৃজন, ৩. কবব নজরুল 
ইনবিটিউট  পবিকা  ৪০তম খণ্ড, ৪. স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক, ৫. Selected Islamic 

Writings of  Kazi Nazrul Islam.  

 

অনুষ্ঠানসরূ্হ 

RvZxq Kwe KvRx bRiæj Bmjv‡gi Rb¥ I g„Zz¨evwl©Kx D`hvcbmn evsjv‡`‡ki RvZxq w`emmg~n, evsjv 

beel©, C` B wgjv ỳbœex, cÖf…wZ w`e‡l welqwfwËK, Av‡jvPbv eqm wfwËK wewfbœ MÖæ‡c my›`i nv‡Zi †jLv 

wPÎv¼b, KweZv Ave„wË I bRiæj msMx‡Zi cÖwZ‡hvwMZv Ges mvs¯‹…wZK Abyôv‡bi Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q| 

wewfbœ mg‡q welqwfwËK †mwgbvi Ges wefvMxq ch©v‡q bRiæj m‡¤§j‡bi Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q| Kwe bRiæj 

Bbw÷wUDU, XvKv, bRiæj ¯§„wZ‡K› ª̀ wÎkvj, gqgbwmsn I Kwe bRiæj Bbw÷wUDU †K› ª̀ Kzwgjøvq 2021-

2022 A_© eQ‡ii wewfbœ Abyôvbmg~n t 

১. স্বাধীনতার মহান স্থপতত জাততর তপতা বঙ্গবনু্ধ শেখ মুতজবরু রহমান এর ৪৬তম োহাদৎ 
 বাতষিকী ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক তদবস উপলক্ষে আক্ষলাচনা সভা ও শদায়া মাহতিক্ষলর 
 আক্ষয়াজন করা হয়।উক্ত অনুষ্ঠাক্ষন  
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২. জাতীয় কতব কাজী নজরুল ইসলাক্ষমর ৪৫তম মৃতুুবাতষিকী উপলক্ষে কতব নজরুল 
 ইনতস্টটিউক্ষের  উক্ষদুাক্ষগ ২৭ আগস্ট ২০২১ ইং তাতরখ আক্ষলাচনা সভা ও সাংসৃ্কততক 
 অনুষ্ঠাক্ষনর আক্ষয়াজন করা হয়। অনুষ্ঠাক্ষন প্রধান অতততি তহক্ষসক্ষব উপতস্থত তিক্ষলন মাননীয় 
 প্রততমন্ত্রী জনাব শক এম খাতলদ এমতপ, সংসৃ্কতত তবষয়ক মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠাক্ষন তবক্ষেষ অতততি 
 তহক্ষসক্ষব উপতস্থত তিক্ষলন জনাব শমা: আবুল মনসুর, সম্মাতনত সতচব সংসৃ্কতত তবষয়ক 
 মন্ত্রণালয় এবং জনাব তখলতখল কাজী, কতবক্ষপৌত্রী।অনুষ্ঠাক্ষন সভাপততত্ব কক্ষরন কতব নজরুল 
 ইনতস্টটিউক্ষের তনবিাহী পতরচালক(অতততরক্ত সতচব) জনাব শমাহাম্মদ জাকীর শহাক্ষসক্ষন। 
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৩. ১৮ অক্ষটাবর শেখ রাক্ষসল তদবস স্মরণ। 

 

৪. কতব নজরুল ইনতস্টটিউক্ষের উক্ষদুাক্ষগ জাতীয় অধুাপক রতিকুল ইসলাম : স্মরণ সভা ৭ 
 তিক্ষসম্বর ২০২১ তাতরখ পালন করা হয়। 
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৫. েহীদ বুতিজীবী তদবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষে ১৪ তিক্ষসম্বর ২০২১ তাতরখ ঢাকাস্থ তমরপুর 
েহীদ  বুতিজীবী স্মতৃতক্ষসৌক্ষধ ও রাক্ষয়র বাজার বিভূতমক্ষত জাততর সূযি সন্তানক্ষদর উক্ষেক্ষেু শ্রিাঞ্জতল 
অপিণ  করা হয় এবং ইনতস্টটিউক্ষের উক্ষদুাক্ষগ আক্ষলাচনা ও শদায়া মাহতিক্ষলর আক্ষয়াজন করা হয়।  

 

 

 

৬. মহান তবজয় তদবস ২০২১ উপলক্ষে ১৬ তিক্ষসম্বর ২০২১ তাতরখ ইনতস্টটিউে আক্ষলাকসজ্জা ও 
 সাভারস্থ স্মৃততক্ষসৌক্ষধ পুষ্পমালু অপিণ করা হয় এবং আক্ষলাচনা সভা ও সাংসৃ্কততক অনুষ্ঠাক্ষনর 
 আক্ষয়াজন করা হয়। 
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৭. মহান েহীদ তদবস ও আন্তজি াততক মাতৃভাষা তদবস উদযাপন উপলক্ষে ২১ শিব্রুয়াতর ২০২২ 
 তাতরখ  জাতীয় েতহদ তমনাক্ষর পষু্পস্তবক অপিন করা হয় এবং কতব নজরুল ইনতস্টটিউক্ষের 
 উক্ষদুাক্ষগ ইনতস্টটিউক্ষের আক্ষলাচনা সভা, পুরস্কার তবতরণ ও সাংসৃ্কততক অনুষ্ঠাক্ষনর আক্ষয়াজন 
 করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠাক্ষন আক্ষলাচক তহক্ষসক্ষব উপতস্থত তিক্ষলন বাবু হতরদাস ঠাকুর, প্রাক্তন 
 অধুে,বাংলাক্ষদে সমবায় একাক্ষিতম, শকােবাতি কুতমল্লা।অনুষ্ঠাক্ষন সভাপততত্ব কক্ষরন কতব 
 নজরুল ইনতস্টটিউক্ষের তনবিাহী  পতরচালক (অতততরক্ত সতচব) জনাব শমাহাম্মদ জাকীর 
 শহাক্ষসন।  

 

জাতীয় েহীদ তমনাক্ষর পুষ্পস্তবক অপিণ 
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৮.  স্বাধীনতার মহান স্থপতত জাততর তপতা বঙ্গবনু্ধ শেখ মতুজবুর রহমান এঁর জন্মবাতষিকী ও 
 জাতীয় তেশু তদবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষে কতব নজরুল ইনতস্টটিউক্ষের উক্ষদুাক্ষগ ১৬ মাচি  
 ২০২২ ইং তাতরখ তবকাল ৩.০০োয় আক্ষলাচনা সভা ও সাংসৃ্কততক অনুষ্ঠাক্ষনর আক্ষয়াজন করা 
 হয়।অনুষ্ঠাক্ষন আক্ষলাচক তহক্ষসক্ষব উপতস্থত তিক্ষলন ি. হাতকম আতরি, অধুাপক, শযাগাক্ষযাগ 
 ববকলু তবভাগ, ঢাকা তবশ্বতবদুালয়। অনষু্ঠাক্ষন সভাপততত্ব কক্ষরন কতব নজরুল ইনতস্টটিউক্ষের 
 তনবিাহী পতরচালক (অতততরক্ত সতচব) জনাব শমাহাম্মদ জাকীর শহাক্ষসন।  

 

 

    

৯.  স্বাধীনতার মহান স্থপতত জাততর তপতা বঙ্গবনু্ধ শেখ মতুজবুর রহমান এঁর জন্মবাতষিকী ও 
 জাতীয় তেশু তদবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষে জাততর তপতা বঙ্গবনু্ধ শেখ মতুজবুর রহমান এঁর 
 প্রততকৃততক্ষত ১৭ মাচি  ২০২২ পুষ্পস্তবক অপিণ করা হয়।  
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১০. মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় তদবস উদযাপন উপলক্ষে কতব নজরুল ইনতস্টটিউক্ষের উক্ষদুাক্ষগ 
 সূর্যি দক্ষয়র সাক্ষি সাক্ষি জাতীয় পতাকা উক্ষতালন, স্মৃততক্ষসৌক্ষধ পুষ্পস্তবক অপিণ এবং সকাল 
 ইনতস্টটিউক্ষের তমলনায়তক্ষন সাংসৃ্কততক অনষু্ঠাক্ষনর আক্ষয়াজন করা হয়।  
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১১. কতব নজরুল ইনতস্টটিউক্ষের উক্ষদুাক্ষগ বাংলা নববষি ১৪২৯ উপলক্ষে ১৪ এতপ্রল ২০২২ ইং 
 তাতরখ  আক্ষলাচনা সভা ও সাংসৃ্কততক অনুষ্ঠান উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠাক্ষন প্রধান অতততি 
 তহক্ষসক্ষব উপতস্থত তিক্ষলন জনাব শমা: আবুবকর তসতেক, মহাপতরচালক (অতততরক্ত সতচব)
 গণগ্রন্থাগার অতধদপ্তর।অনষু্ঠাক্ষন তবক্ষেষ অতততি তহক্ষসক্ষব উপতস্থত তিক্ষলন জনাব নওক্ষরাজ 
 শমাহাম্মদ সাঈদ, প্রাক্তন অধুাপক, শবগম বদরুক্ষেিা সরকাতর মতহলা কক্ষলজ । অনষু্ঠাক্ষন 
 সভাপততত্ব কক্ষরন কতব নজরুল ইনতস্টটিউক্ষের তনবিাহী পতরচালক (অতততরক্ত সতচব)জনাব 
 শমাহাম্মদ জাকীর শহাক্ষসন। অনুষ্ঠাক্ষন সংগীত পতরক্ষবেন কক্ষরন ইনতস্টটিউক্ষের তেল্পীবৃন্দ। 

 

 

 

১২. তবশ্বকতব রবীন্দ্রনাি ঠাকুর এঁর ১৬১তম জন্মবাতষিকী উদযাপন উপলক্ষে কতব নজরুল 
 ইনতস্টটিউক্ষের উক্ষদুাক্ষগ ২৫ ববোখ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ / ৮ শম ২০২২ ইং তাতরখ রবীন্দ্র 
 সক্ষরাবক্ষর আক্ষলাচনা সভা ও সাংসৃ্কততক অনুষ্ঠান পালন করা হয়। অনুষ্ঠাক্ষন প্রধান অতততি 
 তহক্ষসক্ষব উপতস্থত তিক্ষলন জনাব সাতবহা পারভীন, অতততরক্ত সতচব, সংসৃ্কতত তবষয়ক 
 মন্ত্রণালয়।অনুষ্ঠাক্ষন সভাপততত্ব কক্ষরন কতব নজরুল ইনতস্টটিউক্ষের তনবিাহী পতরচালক 
 (অতততরক্ত সতচব) জনাব শমাহাম্মদ জাকীর  শহাক্ষসন। অনষু্ঠাক্ষন সংগীত পতরক্ষবেন কক্ষরন 
 ইনতস্টটিউক্ষের তেল্পীবৃন্দ ।  
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১৩. তবক্ষরাহী কতবতার েতবষি উদযাপন উপলক্ষে কতব নজরুল ইনতস্টটিউক্ষের উক্ষদুাক্ষগ ১৬ শম 
 ২০২২  তাতরখ বাংলাক্ষদে জাতীয় জাদঘুর এর সুতিয়া কামাল তমলনায়তক্ষন আক্ষলাচনা সভা ও 
 সাংসৃ্কততক অনষু্ঠাক্ষনর আক্ষয়াজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠাক্ষন প্রধান অতততি তহক্ষসক্ষব উপতস্থত 
 তিক্ষলন জনাব শক এম  খাতলদ এমতপ, মাননীয় প্রততমন্ত্রী, সংসৃ্কতত তবষয়ক মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠাক্ষন 
 তবক্ষেষ অতততি তহক্ষসক্ষব উপতস্থত তিক্ষলন জনাব শমা: আবুল মনসুর, সম্মাতনত সতচব, সংসৃ্কতত 
 তবষয়ক মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠাক্ষন সভাপততত্ব কক্ষরন কতব নজরুল ইনতস্টটিউক্ষের তনবিাহী 
 পতরচালক (অতততরক্ত সতচব) জনাব শমাহাম্মদ জাকীর শহাক্ষসন।   
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১৪. জাতীয় কতব কাজী নজরুল ইসলাক্ষমর ১২৩তম জন্মবাতষিকী সকাল ৭ োয় ঢাকা 
 তবশ্বতবদুালয়স্থ  কতবর সমাতধক্ষসৌক্ষধ পুষ্পস্তবক অপিণ করা হয়। 

 

১৫. জাতীয় পযিাক্ষয় জাতীয় কতব কাজী নজরুল ইসলাক্ষমর ১২৩তম জন্মবাতষিকী উদযাপন উপলক্ষে 
 সংসৃ্কতত তবষয়ক মন্ত্রণালক্ষয়র পৃষ্ঠক্ষপাষকতায় কতব নজরুল ইনতস্টটিউক্ষের আক্ষয়াজক্ষন সন্ধু 
 ৬.০০ োয় ধানমতিস্থ রবীন্দ্র সক্ষরাবর এ আক্ষলাচনা সভা ও সাংসৃ্কততক অনষু্ঠাক্ষনর আক্ষয়াজন 
 করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠাক্ষন প্রধান অতততি তহক্ষসক্ষব উপতস্থত তিক্ষলন কতব কামাল শচৌধুরী। 
 সম্মাতনত অতততি তহক্ষসক্ষব উপতস্থত তিক্ষলন জনাব শমা: িাতহমুল ইসলাম। অনষু্ঠাক্ষন সভাপততত্ব 
 কক্ষরন কতব নজরুল ইনতস্টটিউক্ষের তনবিাহী পতরচালক (অতততরক্ত সতচব) জনাব শমাহাম্মদ 
 জাকীর শহাক্ষসন। শদক্ষের খুাততমান তেল্পীগণ সংগীত ও নৃতু পতরক্ষবেন কক্ষরন।   
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১৬. জাতীয় কতব কাজী নজরুল ইসলাক্ষমর ১২৩তম জন্মবাতষিকী উদযাপন উপলক্ষে ৩১ শম 
 ২০২২  বাংলাক্ষদে জাতীয় জাদঘুক্ষরর কতব সুতিয়া কামাল তমলনায়তক্ষন আক্ষলাচনা, নজরুল 
 পুরস্কার প্রদান ও সাংসৃ্কততক অনুষ্ঠাক্ষনর আক্ষয়াজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠাক্ষন প্রধান অতততি 
 তহক্ষসক্ষব উপতস্থত তিক্ষলন জনাব শক এম খাতলদ এমতপ, মাননীয় প্রততমন্ত্রী, সংসৃ্কতত  তবষয়ক 
 মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠাক্ষন তবক্ষেষ অতততি তহক্ষসক্ষব উপতস্থত তিক্ষলন জনাব শমা: আবুল মনসুর, 
 সম্মাতনত সতচব, সংসৃ্কতত তবষয়ক মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠাক্ষন সভাপততত্ব কক্ষরন কতব নজরুল 
 ইনতস্টটিউক্ষের তনবিাহী পতরচালক (অতততরক্ত সতচব)জনাব শমাহাম্মদ জাকীর শহাক্ষসন।   

 

১৭. জাতীয় কতব কাজী নজরুল ইসলাক্ষমর ১২৩তম জন্মবাতষিকী উপলক্ষে কতব নজরুল 
ইনতস্টটিউক্ষের পৃষ্ঠক্ষপাষকতায় বাংলাক্ষদে প্রক্ষকৌেল তবশ্বতবদুালয় কতব নজরুল হল, 
রাক্ষয়রবাজার হাই সু্কল, কলুাণপুর গালিস সু্কল এি কক্ষলজ, শেক্ষর বাংলা নগর আদেি মতহলা 
কক্ষলজ, শসানারগাঁও ইউতনভাসাটিি , কাক্ষদতরয়া বতয়ুতবয়া মাদরাসা, আন্তজি াততক মাতৃভাষা 
ইনতস্টটিউে, রমনা কালী মতন্দর, তেল্পী েচীন শদব বমিণ এর জন্মবাতষিকী, তেল্পী শসাহরাব 
শহাক্ষসন এর জন্মবাতষিকী, তেল্পী সুধীন দাস এর জন্মবাতষিকী ও তেল্পী  তিক্ষরাজা শবগম এর 
জন্মবাতষিকী পালন করা হয়। এবং ২৭.৫.২২ ইং তাতরক্ষখ শদৌলতপুর কুতমল্লায়, ৩.৬.২২ ইং 
তাতরক্ষখ োঙ্গাইল শজলায়, ৪.৬.২২ তাতরক্ষখ জামালপরু  শজলায়, ৫.৬.২২ তাতরক্ষখ ময়মনতসংহ 
শজলায়, ১০.৬.২২ তাতরক্ষখ বাতজতপরু  তকক্ষোরগঞ্জ শজলায়, ১১.৬.২২ তাতরক্ষখ হতবগঞ্জ 
শজলায়, ১৯.৬.২২ তাতরক্ষখ শ্রীনগর শজলায়  এবং ২৭.৬.২২ তাতরক্ষখ বতরোল শজলায় 
জাতীয় কতব কাজী নজরুল ইসলাম তবষয়ক  আক্ষলাচনা সভা ও সাংসৃ্কততক অনুষ্ঠাক্ষনর 
আক্ষয়াজন করা হয়।  
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cÖwkÿY I IqvK©kc t 

RvZxq Kwe KvRx bRiæj Bmjv‡gi Mvb h_vh_fv‡e cwi‡ekb, cÖPvi I cÖmv‡ii D‡Ï‡k¨ Kwe bRiæj 

Bbw÷wUD‡Ui ZË¡veav‡b bRiæj msMx‡Zi Avw` MÖv‡gv‡dvb †iK‡W©i evYx I myi Abymi‡Y Ges Kwe bRiæj 

Bbw÷wUDU cÖKvwkZ cÖvgvY¨ ¯̂iwjwc mn‡hv‡M 1989 mvj †_‡K bRiæj msMxZ wkíx I wkÿK‡`i wbqwgZ 

cÖwkÿY †`qv n‡”Q| †eZvi I †Uwjwfk‡bi ZvwjKvfz³ bRiæj msMxZ wkíx I wewfbœ msMxZ GKv‡Wwgi 

wkÿKMY wbqwgZ bRiæj Bbw÷wUD‡U cÖwkÿY MÖnY K‡ib| GQvov ermie¨vcx wkï wK‡kvi Ges ZiæY‡`i 

c„_K c„_K bRiæj msMxZ cÖwkÿY †Kvm© Pvjy i‡q‡Q| RvZxq Kwe KvRx bRiæj Bmjv‡gi KweZv ï×fv‡e 

cÖPvi I cÖmv‡ii j‡ÿ¨ Kwe bRiæj Bbw÷wUD‡U wkï-wK‡kvi Ges ZiæY‡`i c„_K c„_K wbqwgZ Ave„wË 

cÖwkÿY Kvh©µg Pvjy Kiv n‡q‡Q| †eZvi, †Uwjwfkb I g‡Âi Ave„wË wkíx‡`i cvkvcvwk wek̂we`¨vjq, 

K‡jR, ¯‹y‡ji QvÎ-QvÎxiv GB cÖwkÿY †Kv‡m© Ask wb‡”Q| D‡jøL¨ G eQ‡i 14wU †Kv‡m©i gva¨‡g 350 

Rb‡K cÖwkÿY †`Iqv n‡q‡Q|  

 

িই মর্লায় অংশগ্রহণ : 

নজরুল রচনাৈহ নজরুল বিষেক রচনা নজরুল-গয়িষক, নজরুল অনুরাগী পাঠকৈহ ৈকল পাঠয়কর কায়ে ৈহজলভে 

করার জনে নজরুল ইন্সটিটিউট ঢাকা-ৈহ চদশ ও বিয়দয়শর বিবভন্ন িই চমলাে নজরুল ইন্সটিটিউয়টর প্রকাশনা বনয়ে 

অাংশিহণ কয়র িায়ক। এৈি চমলাগুয়লায়ি ৈাশ্রেী মূয়লে প্রকাশনা বিক্রে করা হয়ে িায়ক।  

 


