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সম্মাবনত সভাপবত, 
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 আসসালামু আলাইকুম। 

আপনাদের সিাইদক আমার আন্তবরক শুদভচ্ছা। 

আজ ১১ই জ্জৈষ্ঠ। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর ১১৬তম জন্মিাবষ িকী। আবম কবির অম্লান স্মৃবতর প্রবত 

গভীর শ্রদ্ধা জানাবচ্ছ। 

আমরা এ িছর কবির স্মৃবত-বিজ    কুবমল্লায় তাঁর জন্মিাবষ িকী পালন করবছ। এর মাধ্যদম কবির স্মৃবতর প্রবত শযমন 

সম্মান শেখাদনা হদচ্ছ, শতমবনভাদি এটা কুবমল্লািাসীর জন্য আনন্দ ও গদি ির বিষয়। 

জাতীয় কবির জন্মিাবষ িকী উেযাপদনর পাোপাবে আজদক আমরা এখাদন ১০টি উন্নয়ন প্রকদের উদবাধন করলাম। 

এগুদলার মদধ্য ময়নামবত শমবিদকল কদলজ, কাঠাবলয়া এিং পারারিন্দ নেীর উপর দুটি শসতু, দৃবি প্রবতিন্ধীদের জন্য 

শহাদেল, কুবমল্লা ইবপদজি-এর জন্য শকন্দ্রীয় তরল িজিৈ পবরদোধনাগার অন্যতম।  

এছাড়া আরও ৯টি প্রকদের বভবিপ্রস্তর িাপন করলাম আজদক। এগুদলার মদধ্য কুবমল্লা েহদর একটি শরলওদয় 

ওভারপাস বনম িাণ, বুবড়চং উপদজলায় ফায়ার সাবভ িস ও বসবভল বিদফন্স শেেন িাপন, উপমহাদেদের বিবেি সঙ্গীতজ্ঞ েচীন 

শেি িম িদনর িাবড় সংস্কার ও উন্নয়ন, িঙ্গিন্ধু ল কদলদজর ভিন বনম িাণ এিং িরুড়ায় পয়ালগাছা শটকবনকৈাল স্কুল বনম িাণ।  

ধিবধবৃন্দ, 

 িাংলা-সাবহদতৈর এক অবিস্মরণীয় প্রবতভার নাম কাজী নজরুল ইসলাম। িাংলা ভাষা ও সাবহদতৈর বিকাদে তাঁর 

অিোন অসামান্য। নজরুল-এর জন্ম হদয়বছল ভারদতর পবিমিদঙ্গ। বকন্তু বতবন তাঁর কবি প্রবতভার বিকাদের জন্য প্রচুর রসে 

শপদয়দছন এ শেদের মাটি ও মানুদষর কাছ শিদক। িাংলাদেদের মাটি আর মানুদষর সাদি বছল তাঁর বনবিড় এিং আবিক 

সম্পকি। 

 নজরুদলর জীিদন কুবমল্লা বিদেষ জায়গা েখল কদর বনদয়বছল। বতবন তাঁর জীিদনর বিদেষ একটা সময় অবতিাবহত 

কদরন কুবমল্লায়। ১৯২১ সাদলর এবপ্রল মাদস বতবন প্রিম কুবমল্লায় আদসন। এরপর ১৯২৪ সাল পয িন্ত ৫ িার এদসদছন এিং 

শমাট প্রায় ১ িছর কাটিদয়দছন কুবমল্লায়। সিদচদয় িড় কিা বতবন কুবমল্লার শমদয় আোলতা শসনগুপ্তা/প্রমীলাদক বিদয় কদরন। 

এই কুবমল্লাদতই বছল কবির মানসবপ্রয়া নাবগ িস। 

শোলনচাপা, অবিিীণা, ছায়ানট, বিদঙ্গফুল, পূদির হাওয়া প্রভৃবত কাব্যগ্রদের অদনক কবিতা বতবন এখাদন িদস 

শলদখন। কুবমল্লা তাঁদক আগুদনর পরেমবন বেদয়বছল। আর শসজন্য বতবন িাজাদত শপদরবছদলন অবিিীণা। 

‘আনন্দময়ীর আগমন’ কবিতার জন্য কবিদক কুবমল্লা শিদকই শগ্রফতার করা হয়।  

ধিবধবৃন্দ, 

পরাধীন ভারদত এক অবির সমদয় কবি নজরুদলর জনম। পরাধীনতার শৃঙখল তাঁদক ভীষণভাদি নাড়া বেদয়বছল। 

একইসদঙ্গ ধমীয় ও সামাবজক কুসংস্কার, নারীর প্রবত জ্িষম্য এিং শোষদণর বিরুদদ্ধ বতবন বছদলন শসাচ্চার।  



 
 

তাঁর শলখনীদত আমরা তাই শযমন নারী-পুরুদষর সম-অবধকাদরর কিা পাই, শতমবন পাই কুবল-মজুর, কৃষকসহ 

িাংলার শখদট খাওয়া সাধারণ মানুদষর ব্যিা শিেনার কিা। দুি িদলর প্রবত সিদলর বনপীড়দনর বিরুদদ্ধ বতবন প্রবতিাে করদত 

বলদখদছন:  

শেবখনু শসবেন শরদল 

কুবল িদল এক িাবুসাি তাদর  

শঠদল বেদল নীদচ শফদল  

শচাখ শফদট এল জল 

এমবন ক’শর বক জগৎ জুবড়য়া  

মার খাদি দুি িল? 

(কুবল মজুর) 

কৃবষ এিং কৃষক সমাজ বনদয় কবি অসংখ্য কবিতা-প্রিন্ধ বলদখদছন। কৃষকজীিদনর ধিখদূঃখ, আনন্দ-শিেনার বচত্র 

ফুদট উদঠদছ তার শলখনীদত। তাঁরা কীভাদি প্রাণ-প্রাচুদয ি শেদের সমৃবদ্ধ ঘটায় আর কীভাদি শভাদগর শেদত্র িবিত হয় এগুদলা 

বতবন েরদের সাদি তুদল ধদরদছন। কৃষদকর গান, চাষার গান, ওঠদর চাষী, কৃষদকর ঈেসহ অসংখ্য কবিতা বতবন কৃষকদক 

উদেশ্য কদর বলদখদছন। 

সাম্রাজৈিাে, সাম্প্রোবয়কতা ও পরাধীনতার বিরুদদ্ধ নজরুদলর সাবহতৈ িাঙাবল জাবতদক আিেবিদত উবুদ্ধ হওয়ার 

শপ্ররণা জুবগদয়দছ।  

পরাধীন ভারদতর মুবি সংগ্রাদমর অগ্রদসনানী বছদলন বতবন। আমাদের মহান মুবিযুদদ্ধ তাঁর কবিতা ও গান সমগ্র 

িাঙাবল জাবতদক উবুদ্ধ কদরদছ। আমাদের েবি যুবগদয়দছ।  

 অবত সাধারণ পবরিাদর নজরুদলর জনম। কঠিন িাস্তিতা আর োবরদযৈর মধ্য বেদয় বতবন শিদড় উদঠদছন। জীবিকার 

জন্য বকদোর িয়দসই তাঁদক উপাজিদন শনদম পড়দত হদয়বছল। ময়মনবসংদহর বত্রোদল েবররামপুদর অিিানকাদল রুটির 

শোকাদন কাজ কদরদছন। অদন্যর িাবড়দত লবজং শিদক পড়াদোনা কদরদছন। অসম্ভি প্রবতভাধর কবি এখাদন প্রিম হদয় নিম 

শশ্রবণদত উিীণ ি হদয়বছদলন। বকন্তু শকািাও বতবন একটানা শিবেবেন িাকদত পাদরনবন। 

তদি কঠিন জীিনসংগ্রাম তাঁদক েমাদত পাদরবন। িরং বতবন খাঁটি মানুদষ পবরণত হদয়বছদলন। সকল অন্যায়-

অবিচাদরর বিরুদদ্ধ রুদখ োঁবড়দয়দছন; অন্যদকও উবুদ্ধ কদরদছন। 

মানুদষর অবধকাদরর কিা িলায় বৃটিে োসকদগাষ্ঠী তাঁদক কারাগাদর বনদেপ কদরদছ। অপরবেদক ধম িব্যিসায়ী 

ফদতায়ািাজদের মুদখাে খুদল শেওয়ার কারদণ ‘কাদফর’ নাদমও অবভবহত হদয়বছদলন।  

 বতবন বছদলন মানিতার কবি, সাদম্যর কবি। সি বকছুর উপর শয মানুষ িড়, এ কিা বতবন িারিার উচ্চারণ কদর 

শগদছন। কবি িদলদছন: 

 গাবহ সাদম্যর গান- 

 মানুদষর শচদয় িড় বকছু নাই, নদহ বকছু মহীয়ান। 

নজরুদলর কাব্য ভািনার এক প্রধান অংে জুদড় রদয়দছ বহন্দু-মুসলমান সম্প্রীবত। বতবন একবেদক শযমন িাংলা 

ভাষার অন্যতম শশ্রষ্ঠ শ্যামাসঙ্গীত রচবয়তা, শতমবন অন্যবেদক িাংলা ইসলামী গাদনর প্রিতিকও বতবন।  

বতবন শযমবন বছদলন বিদযাহী কবি, শতমবন বছদলন শপ্রদমর কবি। তাঁর এই শপ্রম শুধু মানিীদক বঘদর নয়। এই শপ্রম 

বছল শেদের সাদি, মাটির সাদি, মানুদষর সাদি। 

ধিধী, 

নজরুল আমাদের জাতীয় জীিদনর সদঙ্গ ওতদপ্রাতভাদি জবড়দয় আদছন। তাইদতা ১৯৭২ সাদলর ১৩ জানুয়াবর 

অনুবষ্ঠত মবন্ত্রসভার প্রিম জ্িঠদক িঙ্গিন্ধু বিদযাহী কবির ‘চল চল’ গানটিদক িাংলাদেদের রণসঙ্গীত বহদসদি বনি িাচন কদরন। 

এর বকছুবেন পর কলকাতা সফদরর সময় কবিদক ঢাকায় বনদয় আসার ব্যাপাদর কবির পবরিাদরর সাদি কিা িদলন িঙ্গিন্ধু। 

শস অনুযায়ী িঙ্গিন্ধু কলকাতায় প্রবতবনবধ পাঠান। ১৯৭২ সাদলর ২৪শে শম কবিদক সপবরিাদর কলকাতা শিদক 

ঢাকায় বনদয় আসা হয়। কবির জন্য ধানমবন্ডর ২৮ নম্বর শরাদির ৩৩০ নম্বর িাবড়টি িরাে শেন িঙ্গিন্ধু। তাঁদক জাতীয় কবির 

সম্মাদন ভূবষত করা হয়।  



 
 

িঙ্গিন্ধু প্রায়ই কবি ভিদন কবিদক শেখদত শযদতন এিং তাঁর স্বাদিৈর শখাঁজখির বনদতন। ১৯৭৪ সাদলর ৯ বিদসম্বর 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবিদক বি.বলট উপাবধ প্রোন কদর। 

ধিবধবৃন্দ, 

জাতীয় কবির প্রবত সম্মান জানাদনা আমাদের কতিব্য। আওয়ামী লীগ যখনই সরকাদর এদসদছ নজরুদলর স্মৃবত রো 

এিং নজরুল চচ িায় বিবভন্ন পেদেপ বনদয়দছ। 

১৯৯৬-২০০১ শময়াদে আমরা নানা আদয়াজদন ২ িছর-ব্যাপী নজরুল জন্মেতিাবষ িকী উদ্ যাপন কবর। 

গত শময়াদে নজরুদলর স্মৃবতবিজবরত ময়মনবসংদহর বত্রোল ও েবররামপুদর পাঠাগার, বমলনায়তন ও শগে হাউদজর 

ধিবিধাসহ ভিন বনম িাণ করা হদয়দছ। কুবমল্লায় নজরুল ইনবেটিউট িাপন কদরবছ। এ ইনবেটিউটদক বঘদর নজরুল চচ িা ও 

গদিষণার ধিদযাগ সৃবি হদয়দছ।  

কুবমল্লায় কবির স্মৃবত-বিজবড়ত অন্যান্য িানগুদলা সংরেদণর জন্য আবম সংবিি মন্ত্রণালয় এিং িানীয় প্রোসনদক 

বনদে িে বেবচ্ছ।  

ঢাকায় নজরুল ইনবেটিউট সংস্কার ও অবিটবরয়াম আধুবনকীকরণ করা হদয়দছ। নজরুলগীবতর এলিাম ও গাদনর 

বসবি প্রকাে করা হদয়দছ। শুদ্ধভাদি নজরুল সঙ্গীদতর প্রসাদরর জন্য বেেক প্রবেেদণর ব্যিিা করা হদয়দছ। 

ইদতামদধ্যই নজরুদলর বকছু বকছু রচনা ইংদরবজ, ফরাবস, লাবতন, চীনা, বহবন্দ, জাম িান ও স্প্ৈাবনে ভাষায় অনুিাে 

করা হদয়দছ। তাঁর রচনাসমূহ বিদশ্বর জনবপ্রয় সি ভাষায় অনুবেত হওয়া প্রদয়াজন। এ ব্যাপাদর সরকার সি ধরদণর সহদযাবগতা 

করদি। 

জাবতর বপতা িঙ্গিন্ধুর আজীিদনর লড়াই বছল একটি শোষণমুি অসাম্প্রোবয়ক িাংলাদেে প্রবতষ্ঠার। নজরুলও 

একই আেদে ির পূজাবর বছদলন। 

নজরুল বলদখবছদলনূঃ 

‘‘মহা-বিদযাহী রণক্লান্ত, 

আবম শসইবেন হি োন্ত, 

যদি উৎপীবড়দতর ক্রন্দন-শরাল আকাদে িাতাদস ধ্ববনদি না,  

অতৈাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূদম রবণদি না।’’ 

কবির স্বপ্ন তখনই পূরণ হদি যখন আমরা একটি শোষণ-িিনামুি ধিখী-সমৃদ্ধ সমাজ প্রবতষ্ঠা করদত পারি। আমরা 

জাবতর বপতা এিং জাতীয় কবির প্রতৈাবেত শোষণ ও  িিনামুি একটি আদলাবকত িাংলাদেে বিবনম িাদণর জন্য কাজ কদর 

যাবচ্ছ। 

আধিন, সকল শভোদভে ভুদল নজরুদলর শচতনায় উবুদ্ধ হদয় আমরা একটি শোষণ-িিনামুি, অসাম্প্রোবয়ক শসানার 

িাংলা গদড় তুবল। 

সিাইদক আিারও শুদভচ্ছা জাবনদয় আবম ১১৬তম নজরুল জন্মিাবষ িকী উপলদে আদয়াবজত অনুষ্ঠানমালার শুভ 

উদবাধন শঘাষণা করবছ।  

শখাো হাদফজ। 

জয় িাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু।  

িাংলাদেে বচরজীিী শহাক। 

... 


