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১. বিশন ও বমশন : 

 বিশন : নজরুল চেিনা সমৃদ্ধ িাংলাদেশ। 

 বমশন : জািীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাদমর সৃবিকম ম সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গদিষণা, প্রোর ও প্রসাদরর মাধ্যদম চেশীয় সংস্কৃবির বিকাশ ও উৎকষ ম সাধন। 

 

২.  চসিা প্রোন প্রবিশ্রুবি : 

২.১. নাগবরক চসিা : 

ক্র. চসিার নাম চসিা প্রোন পদ্ধবি প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও 

প্রাবিস্থান 

চসিার মূল্য এিং পবরদশাধ পদ্ধবি চসিা প্রোদনর সময়সীমা োবয়ত্বপ্রাি কম মকিমা (নাম, 

পেিী, চ ান নম্বর ও ই-চমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. শুদ্ধ িাণী ও সুদর নজরুল 

সংগীি প্রবশক্ষণ :  

বশশু শাখা।  

প্রাথবমক সংগীি চকাস ম। 

িয়স : ৬ চথদক ৯ িছর। 

জািীয় দেবনক, ওদয়ি 

সাইট, চ সবুক চপজ ও 

চনাটিশ চিাদড ম বিজ্ঞবি 

প্রকাদশর মাধ্যদম। 

বনধ মাবরি  রদম বনবে মি 

সমদয় জমা বেদি হদি 

এিং িাছাই পরীক্ষার 

মাধ্যদম বনি মাবেি করা 

হদি। 

বনধ মাবরি  রদম উদেবখি 

োবহো অনুযায়ী কাগজপত্র 

োবখল করদি হদি।  

আদিেনপত্র ইনবিটিউট 

চথদক সংগ্রহ করা যাদি 

অথিা ওদয়ি সাইট চথদক 

ডাউনদলাড করা যাদি। 

সি মসাকুদল্য িাবষ মক ব  ২৫০০.০০ 

(দুই হাজার পাঁেশি টাকা)। িবিমর 

সময় এক কালীন জমা বেদি 

হদি। 

এক িছর চময়ােী। চসশন 

জুলাই চথদক জুন পয মন্ত। 

সিাদহ দুই বেন ক্লাস। প্রবি 

ক্লাদসর সময়সীমা ১ ঘণ্টা। 

চমা. রবিউল ইসলাম 

সহকারী পবরোলক 

(গদিষণা ও প্রকাশনা) 

চমািাইল : ০১৭১০৯৭৩২৭৬ 

ই-চমইল : ad.rp 

@nazrulinstitute.gov.bd 

২. শুদ্ধ িাণী ও সুদর নজরুল 

সংগীিবিবিক নৃিয 

প্রবশক্ষণ:  

বশশু শাখা।  

প্রাথবমক নৃিয চকাস ম। িয়স 

: ৬ চথদক ৯ িছর। 

জািীয় দেবনক, ওদয়ি 

সাইট, চ সবুক চপজ ও 

চনাটিশ চিাদড ম বিজ্ঞবি 

প্রকাদশর মাধ্যদম। 

বনধ মাবরি  রদম বনবে মি 

সমদয় জমা বেদি হদি 

এিং িাছাই পরীক্ষার 

মাধ্যদম বনি মাবেি করা 

হদি। 

বনধ মাবরি  রদম উদেবখি 

োবহো অনুযায়ী কাগজপত্র 

োবখল করদি হদি।  

আদিেনপত্র ইনবিটিউট 

চথদক সংগ্রহ করা যাদি 

অথিা ওদয়ি সাইট চথদক 

ডাউনদলাড করা যাদি। 

সি মসাকুদল্য িাবষ মক ব  ২৫০০.০০ 

(দুই হাজার পাঁেশি টাকা)। িবিমর 

সময় এক কালীন জমা বেদি 

হদি। 

এক িছর চময়ােী। চসশন 

জুলাই চথদক জুন পয মন্ত। 

সিাদহ দুই বেন ক্লাস। প্রবি 

ক্লাদসর সময়সীমা ১ ঘণ্টা। 

চমা. রবিউল ইসলাম 

সহকারী পবরোলক 

(গদিষণা ও প্রকাশনা) 

চমািাইল : ০১৭১০৯৭৩২৭৬ 

ই-চমইল : ad.rp 

@nazrulinstitute.gov.bd 
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৩. নজরুদলর কবিিা আবৃবি 

প্রবশক্ষণ : 

বশশু শাখা। প্রাথবমক 

আবৃবি চকাস ম। িয়স ৬-৯ 

িছর। 

জািীয় দেবনক, ওদয়ি 

সাইট, চ সবুক চপজ ও 

চনাটিশ চিাদড ম বিজ্ঞবি 

প্রকাদশর মাধ্যদম। 

বনধ মাবরি  রদম বনবে মি 

সমদয় জমা বেদি হদি 

এিং িাছাই পরীক্ষার 

মাধ্যদম বনি মাবেি করা 

হদি। 

বনধ মাবরি  রদম উদেবখি 

োবহো অনুযায়ী কাগজপত্র 

োবখল করদি হদি।  

আদিেনপত্র ইনবিটিউট 

চথদক সংগ্রহ করা যাদি 

অথিা ওদয়ি সাইট চথদক 

ডাউনদলাড করা যাদি। 

সি মসাকুদল্য িাবষ মক ব  ২৫০০.০০ 

(দুই হাজার পাঁেশি টাকা)। িবিমর 

সময় এক কালীন জমা বেদি 

হদি। 

এক িছর চময়ােী। চসশন 

জুলাই চথদক জুন পয মন্ত। 

সিাদহ দুই বেন ক্লাস। প্রবি 

ক্লাদসর সময়সীমা ১ ঘণ্টা। 

চমা. রবিউল ইসলাম 

সহকারী পবরোলক 

(গদিষণা ও প্রকাশনা) 

চমািাইল : ০১৭১০৯৭৩২৭৬ 

ই-চমইল : ad.rp 

@nazrulinstitute.gov.bd 

৪. শুদ্ধ িাণী ও সুদর নজরুল 

সংগীি প্রবশক্ষণ :  

বশশু-বকদশার শাখা। 

প্রাথবমক সংগীি চকাস ম। 

িয়স : ১০ চথদক ১৪ িছর। 

জািীয় দেবনক, ওদয়ি 

সাইট, চ সবুক চপজ ও 

চনাটিশ চিাদড ম বিজ্ঞবি 

প্রকাদশর মাধ্যদম। 

বনধ মাবরি  রদম বনবে মি 

সমদয় জমা বেদি হদি 

এিং িাছাই পরীক্ষার 

মাধ্যদম বনি মাবেি করা 

হদি। 

বনধ মাবরি  রদম উদেবখি 

োবহো অনুযায়ী কাগজপত্র 

োবখল করদি হদি।  

আদিেনপত্র ইনবিটিউট 

চথদক সংগ্রহ করা যাদি 

অথিা ওদয়ি সাইট চথদক 

ডাউনদলাড করা যাদি। 

সি মসাকুদল্য িাবষ মক ব  ২৫০০.০০ 

(দুই হাজার পাঁেশি টাকা)। িবিমর 

সময় এক কালীন জমা বেদি 

হদি। 

এক িছর চময়ােী। চসশন 

জুলাই চথদক জুন পয মন্ত। 

সিাদহ দুই বেন ক্লাস। প্রবি 

ক্লাদসর সময়সীমা ১ ঘণ্টা। 

চমা. রবিউল ইসলাম 

সহকারী পবরোলক 

(গদিষণা ও প্রকাশনা) 

চমািাইল : ০১৭১০৯৭৩২৭৬ 

ই-চমইল : ad.rp 

@nazrulinstitute.gov.bd 

৫. শুদ্ধ িাণী ও সুদর নজরুল 

সংগীি প্রবশক্ষণ :  

বশশু-বকদশার শাখা। 

মাধ্যবমক সংগীি চকাস ম। 

িয়স : ১০ চথদক ১৪ িছর। 

জািীয় দেবনক, ওদয়ি 

সাইট, চ সবুক চপজ ও 

চনাটিশ চিাদড ম বিজ্ঞবি 

প্রকাদশর মাধ্যদম। 

বনধ মাবরি  রদম বনবে মি 

সমদয় জমা বেদি হদি 

এিং িাছাই পরীক্ষার 

মাধ্যদম বনি মাবেি করা 

হদি। 

বনধ মাবরি  রদম উদেবখি 

োবহো অনুযায়ী কাগজপত্র 

োবখল করদি হদি।  

আদিেনপত্র ইনবিটিউট 

চথদক সংগ্রহ করা যাদি 

অথিা ওদয়ি সাইট চথদক 

ডাউনদলাড করা যাদি। 

সি মসাকুদল্য িাবষ মক ব  ২৫০০.০০ 

(দুই হাজার পাঁেশি টাকা)। িবিমর 

সময় এক কালীন জমা বেদি 

হদি। 

এক িছর চময়ােী। চসশন 

জুলাই চথদক জুন পয মন্ত। 

সিাদহ দুই বেন ক্লাস। প্রবি 

ক্লাদসর সময়সীমা ১ ঘণ্টা। 

চমা. রবিউল ইসলাম 

সহকারী পবরোলক 

(গদিষণা ও প্রকাশনা) 

চমািাইল : ০১৭১০৯৭৩২৭৬ 

ই-চমইল : ad.rp 

@nazrulinstitute.gov.bd 

৬. শুদ্ধ িাণী ও সুদর নজরুল 

সংগীি প্রবশক্ষণ :  

প্রবিিন্ধী বশশু-বকদশার 

চকাস ম। িয়স : ৬ চথদক ১৫ 

িছর। 

জািীয় দেবনক, ওদয়ি 

সাইট, চ সবুক চপজ ও 

চনাটিশ চিাদড ম বিজ্ঞবি 

প্রকাদশর মাধ্যদম। 

বনধ মাবরি  রদম বনবে মি 

সমদয় জমা বেদি হদি 

এিং িাছাই পরীক্ষার 

মাধ্যদম বনি মাবেি করা 

হদি। 

বনধ মাবরি  রদম উদেবখি 

োবহো অনুযায়ী কাগজপত্র 

োবখল করদি হদি।  

আদিেনপত্র ইনবিটিউট 

চথদক সংগ্রহ করা যাদি 

অথিা ওদয়ি সাইট চথদক 

ডাউনদলাড করা যাদি। 

বিনামূদল্য। এক িছর চময়ােী। চসশন 

জুলাই চথদক জুন পয মন্ত। 

সিাদহ দুই বেন ক্লাস। প্রবি 

ক্লাদসর সময়সীমা ১ ঘণ্টা। 

চমা. রবিউল ইসলাম 

সহকারী পবরোলক 

(গদিষণা ও প্রকাশনা) 

চমািাইল : ০১৭১০৯৭৩২৭৬ 

ই-চমইল : ad.rp 

@nazrulinstitute.gov.bd 
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৭. শুদ্ধ িাণী ও সুদর নজরুল 

সংগীিবিবিক নৃিয 

প্রবশক্ষণ : প্রাথবমক নৃিয 

চকাস ম। িয়স : ১০ চথদক 

১৫ িছর। 

জািীয় দেবনক, ওদয়ি 

সাইট, চ সবুক চপজ ও 

চনাটিশ চিাদড ম বিজ্ঞবি 

প্রকাদশর মাধ্যদম। 

বনধ মাবরি  রদম বনবে মি 

সমদয় জমা বেদি হদি 

এিং িাছাই পরীক্ষার 

মাধ্যদম বনি মাবেি করা 

হদি। 

বনধ মাবরি  রদম উদেবখি 

োবহো অনুযায়ী কাগজপত্র 

োবখল করদি হদি।  

আদিেনপত্র ইনবিটিউট 

চথদক সংগ্রহ করা যাদি 

অথিা ওদয়ি সাইট চথদক 

ডাউনদলাড করা যাদি। 

সি মসাকুদল্য িাবষ মক ব  ২৫০০.০০ 

(দুই হাজার পাঁেশি টাকা)। িবিমর 

সময় এক কালীন জমা বেদি 

হদি। 

এক িছর চময়ােী। চসশন 

জুলাই চথদক জুন পয মন্ত। 

সিাদহ দুই বেন ক্লাস। প্রবি 

ক্লাদসর সময়সীমা ১ ঘণ্টা। 

চমা. রবিউল ইসলাম 

সহকারী পবরোলক 

(গদিষণা ও প্রকাশনা) 

চমািাইল : ০১৭১০৯৭৩২৭৬ 

ই-চমইল : ad.rp 

@nazrulinstitute.gov.bd 

৮. শুদ্ধ িাণী ও সুদর নজরুল 

সংগীিবিবিক নৃিয 

প্রবশক্ষণ : বকদশার িরুণ। 

মাধ্যবমক নৃিয চকাস ম। িয়স 

: ১৬ চথদক িদুধ ম। 

জািীয় দেবনক, ওদয়ি 

সাইট, চ সবুক চপজ ও 

চনাটিশ চিাদড ম বিজ্ঞবি 

প্রকাদশর মাধ্যদম। 

বনধ মাবরি  রদম বনবে মি 

সমদয় জমা বেদি হদি 

এিং িাছাই পরীক্ষার 

মাধ্যদম বনি মাবেি করা 

হদি। 

বনধ মাবরি  রদম উদেবখি 

োবহো অনুযায়ী কাগজপত্র 

োবখল করদি হদি।  

আদিেনপত্র ইনবিটিউট 

চথদক সংগ্রহ করা যাদি 

অথিা ওদয়ি সাইট চথদক 

ডাউনদলাড করা যাদি। 

সি মসাকুদল্য িাবষ মক ব  ২৫০০.০০ 

(দুই হাজার পাঁেশি টাকা)। িবিমর 

সময় এক কালীন জমা বেদি 

হদি। 

এক িছর চময়ােী। চসশন 

জুলাই চথদক জুন পয মন্ত। 

সিাদহ দুই বেন ক্লাস। প্রবি 

ক্লাদসর সময়সীমা ১ ঘণ্টা। 

চমা. রবিউল ইসলাম 

সহকারী পবরোলক 

(গদিষণা ও প্রকাশনা) 

চমািাইল : ০১৭১০৯৭৩২৭৬ 

ই-চমইল : ad.rp 

@nazrulinstitute.gov.bd 

৯. নজরুদলর কবিিা আবৃবি 

প্রবশক্ষণ : 

বকদশার িরুণ। মাধ্যবমক 

আবৃবি চকাস ম। িয়স ১০-

৩০ িছর। 

জািীয় দেবনক, ওদয়ি 

সাইট, চ সবুক চপজ ও 

চনাটিশ চিাদড ম বিজ্ঞবি 

প্রকাদশর মাধ্যদম। 

বনধ মাবরি  রদম বনবে মি 

সমদয় জমা বেদি হদি 

এিং িাছাই পরীক্ষার 

মাধ্যদম বনি মাবেি করা 

হদি। 

বনধ মাবরি  রদম উদেবখি 

োবহো অনুযায়ী কাগজপত্র 

োবখল করদি হদি।  

আদিেনপত্র ইনবিটিউট 

চথদক সংগ্রহ করা যাদি 

অথিা ওদয়ি সাইট চথদক 

ডাউনদলাড করা যাদি। 

সি মসাকুদল্য িাবষ মক ব  ২৫০০.০০ 

(দুই হাজার পাঁেশি টাকা)। িবিমর 

সময় এক কালীন জমা বেদি 

হদি। 

এক িছর চময়ােী। চসশন 

জুলাই চথদক জুন পয মন্ত। 

সিাদহ দুই বেন ক্লাস। প্রবি 

ক্লাদসর সময়সীমা ১ ঘণ্টা। 

চমা. রবিউল ইসলাম 

সহকারী পবরোলক 

(গদিষণা ও প্রকাশনা) 

চমািাইল : ০১৭১০৯৭৩২৭৬ 

ই-চমইল : ad.rp 

@nazrulinstitute.gov.bd 

১০. শুদ্ধ িাণী ও সুদর নজরুল 

সংগীি প্রবশক্ষণ : 

িরুণদের প্রাথবমক চকাস ম। 

িয়স : ১৫ চথদক ৩০ িছর। 

জািীয় দেবনক, ওদয়ি 

সাইট, চ সবুক চপজ ও 

চনাটিশ চিাদড ম বিজ্ঞবি 

প্রকাদশর মাধ্যদম। 

বনধ মাবরি  রদম বনবে মি 

সমদয় জমা বেদি হদি 

এিং িাছাই পরীক্ষার 

মাধ্যদম বনি মাবেি করা 

হদি। 

বনধ মাবরি  রদম উদেবখি 

োবহো অনুযায়ী কাগজপত্র 

োবখল করদি হদি।  

আদিেনপত্র ইনবিটিউট 

চথদক সংগ্রহ করা যাদি 

অথিা ওদয়ি সাইট চথদক 

ডাউনদলাড করা যাদি। 

সি মসাকুদল্য িাবষ মক ব  ২৫০০.০০ 

(দুই হাজার পাঁেশি টাকা)। িবিমর 

সময় এক কালীন জমা বেদি 

হদি। 

এক িছর চময়ােী। চসশন 

জুলাই চথদক জুন পয মন্ত। 

সিাদহ দুই বেন ক্লাস। প্রবি 

ক্লাদসর সময়সীমা ১ ঘণ্টা। 

চমা. রবিউল ইসলাম 

সহকারী পবরোলক 

(গদিষণা ও প্রকাশনা) 

চমািাইল : ০১৭১০৯৭৩২৭৬ 

ই-চমইল : ad.rp 

@nazrulinstitute.gov.bd 
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১১. শুদ্ধ িাণী ও সুদর নজরুল 

সংগীি প্রবশক্ষণ : 

িরুণদের মাধ্যবমক চকাস ম। 

িয়স : ১৫ চথদক ৩০ িছর। 

জািীয় দেবনক, ওদয়ি 

সাইট, চ সবুক চপজ ও 

চনাটিশ চিাদড ম বিজ্ঞবি 

প্রকাদশর মাধ্যদম। 

বনধ মাবরি  রদম বনবে মি 

সমদয় জমা বেদি হদি 

এিং িাছাই পরীক্ষার 

মাধ্যদম বনি মাবেি করা 

হদি। 

বনধ মাবরি  রদম উদেবখি 

োবহো অনুযায়ী কাগজপত্র 

োবখল করদি হদি।  

আদিেনপত্র ইনবিটিউট 

চথদক সংগ্রহ করা যাদি 

অথিা ওদয়ি সাইট চথদক 

ডাউনদলাড করা যাদি। 

সি মসাকুদল্য িাবষ মক ব  ২৫০০.০০ 

(দুই হাজার পাঁেশি টাকা)। িবিমর 

সময় এক কালীন জমা বেদি 

হদি। 

এক িছর চময়ােী। চসশন 

জুলাই চথদক জুন পয মন্ত। 

সিাদহ দুই বেন ক্লাস। প্রবি 

ক্লাদসর সময়সীমা ১ ঘণ্টা। 

চমা. রবিউল ইসলাম 

সহকারী পবরোলক 

(গদিষণা ও প্রকাশনা) 

চমািাইল : ০১৭১০৯৭৩২৭৬ 

ই-চমইল : ad.rp 

@nazrulinstitute.gov.bd 

১২. শুদ্ধ িাণী ও সুদর নজরুল 

সংগীি প্রবশক্ষণ : উচ্চির 

নজরুল সংগীি চকাস ম।  

িয়স : ২০ হদি িদুধ ম। 

জািীয় দেবনক, ওদয়ি 

সাইট, চ সবুক চপজ ও 

চনাটিশ চিাদড ম বিজ্ঞবি 

প্রকাদশর মাধ্যদম। 

বনধ মাবরি  রদম বনবে মি 

সমদয় জমা বেদি হদি 

এিং িাছাই পরীক্ষার 

মাধ্যদম বনি মাবেি করা 

হদি। 

বনধ মাবরি  রদম উদেবখি 

োবহো অনুযায়ী কাগজপত্র 

োবখল করদি হদি।  

আদিেনপত্র ইনবিটিউট 

চথদক সংগ্রহ করা যাদি 

অথিা ওদয়ি সাইট চথদক 

ডাউনদলাড করা যাদি। 

সি মসাকুদল্য িাবষ মক ব  ২৫০০.০০ 

(দুই হাজার পাঁেশি টাকা)। িবিমর 

সময় এক কালীন জমা বেদি 

হদি। 

দুই িছর চময়ােী। চসশন 

জুলাই চথদক জুন পয মন্ত। 

সিাদহ দুই বেন ক্লাস। প্রবি 

ক্লাদসর সময়সীমা ১ ঘণ্টা। 

চমা. রবিউল ইসলাম 

সহকারী পবরোলক 

(গদিষণা ও প্রকাশনা) 

চমািাইল : ০১৭১০৯৭৩২৭৬ 

ই-চমইল : ad.rp 

@nazrulinstitute.gov.bd 

১৩. শুদ্ধ িাণী ও সুদর নজরুল 

সংগীি প্রবশক্ষণ :  

নজরুল সংগীি বডদলামা 

চকাস ম। িয়স : ২০ হদি 

িদুধ ম। 

জািীয় দেবনক, ওদয়ি 

সাইট, চ সবুক চপজ ও 

চনাটিশ চিাদড ম বিজ্ঞবি 

প্রকাদশর মাধ্যদম। 

বনধ মাবরি  রদম বনবে মি 

সমদয় জমা বেদি হদি 

এিং িাছাই পরীক্ষার 

মাধ্যদম বনি মাবেি করা 

হদি। 

বনধ মাবরি  রদম উদেবখি 

োবহো অনুযায়ী কাগজপত্র 

োবখল করদি হদি।  

আদিেনপত্র ইনবিটিউট 

চথদক সংগ্রহ করা যাদি 

অথিা ওদয়ি সাইট চথদক 

ডাউনদলাড করা যাদি। 

সি মসাকুদল্য িাবষ মক ব  ২৫০০.০০ 

(দুই হাজার পাঁেশি টাকা)। িবিমর 

সময় এক কালীন জমা বেদি 

হদি। 

দুই িছর চময়ােী। চসশন 

জুলাই চথদক জুন পয মন্ত। 

সিাদহ দুই বেন ক্লাস। প্রবি 

ক্লাদসর সময়সীমা ১ ঘণ্টা। 

চমা. রবিউল ইসলাম 

সহকারী পবরোলক 

(গদিষণা ও প্রকাশনা) 

চমািাইল : ০১৭১০৯৭৩২৭৬ 

ই-চমইল : ad.rp 

@nazrulinstitute.gov.bd 

১৪. উচ্চাঙ্গ সংগীি : 

উচ্চঙ্গ সংগীি প্রবশক্ষণ 

চকাস ম। িয়স : ২০ হদি 

িদুধ ম। 

জািীয় দেবনক, ওদয়ি 

সাইট, চ সবুক চপজ ও 

চনাটিশ চিাদড ম বিজ্ঞবি 

প্রকাদশর মাধ্যদম। 

বনধ মাবরি  রদম বনবে মি 

সমদয় জমা বেদি হদি 

এিং িাছাই পরীক্ষার 

মাধ্যদম বনি মাবেি করা 

হদি। 

বনধ মাবরি  রদম উদেবখি 

োবহো অনুযায়ী কাগজপত্র 

োবখল করদি হদি।  

আদিেনপত্র ইনবিটিউট 

চথদক সংগ্রহ করা যাদি 

অথিা ওদয়ি সাইট চথদক 

ডাউনদলাড করা যাদি। 

বিনমূদল্য। এক িছর চময়ােী। চসশন 

জুলাই চথদক জুন পয মন্ত। 

সিাদহ দুই বেন ক্লাস। প্রবি 

ক্লাদসর সময়সীমা ১ ঘণ্টা। 

চমা. রবিউল ইসলাম 

সহকারী পবরোলক 

(গদিষণা ও প্রকাশনা) 

চমািাইল : ০১৭১০৯৭৩২৭৬ 

ই-চমইল : ad.rp 

@nazrulinstitute.gov.bd 
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১৫. গ্রন্থাগার পাঠ : 

নজরুল রবেি গ্রন্থািলী, 

নজরুল সম্পাবেি, পবত্রকা, 

নজরুল বিষয়ক গদিষণা 

গ্রন্থাবেসহ চেবশ-বিদেবশ 

চলখকদের গ্রন্থ সমৃদ্ধ 

গ্রন্থাগার। 

নজরুল গদিষক, 

অনুরাগীসহ সকল 

পাঠকদের জন্য উন্মুক্ত। 

প্রদযাজ নয়। বিনামূদল্য। সকল কায ম বেিদস সকাল 

১০ টা চথদক বিকাল ৪টা 

পয মন্ত। 

চমা. রবিউল ইসলাম 

সহকারী পবরোলক 

(গদিষণা ও প্রকাশনা) 

চমািাইল : ০১৭১০৯৭৩২৭৬ 

ই-চমইল : ad.rp 

@nazrulinstitute.gov.bd 

১৬. গদিষণা পবত্রকা, 

গদিষণাগ্রন্থ  ও স্বরবলবপগ্রন্থ 

প্রকাশ : 

নজরুল গদিষকদের বনকট 

চথদক গদিষণা প্রিন্ধ, গ্রদন্থর 

পাণ্ডুবলবপ ও স্বরবলবপ 

গ্রদন্থর পাণ্ডুবলবপ 

সংগ্রহপূি মক গ্রন্থ প্রকাদশর 

চসিা প্রোন। 

জািীয় দেবনক, ওদয়ি 

সাইট, চ সবুক চপজ ও 

চনাটিশ চিাদড ম বিজ্ঞবি 

প্রকাদশর মাধ্যদম চলখা 

আহ্বান। 

বিজ্ঞবিদি উদেবখি 

কাগজপত্র। 

বিনামূদল্য। িদি চলখা প্রকাদশর 

পর চলখক সম্মানী প্রোন করা 

হয়। 

চলখা প্রোদনর বিন মাদসর 

মদধ্য বসদ্ধান্ত প্রোন এিং 

এক িছদরর মদধ্য প্রকাশনা 

প্রকাশ। 

চমা. রবিউল ইসলাম 

সহকারী পবরোলক 

(গদিষণা ও প্রকাশনা) 

চমািাইল : ০১৭১০৯৭৩২৭৬ 

ই-চমইল : ad.rp 

@nazrulinstitute.gov.bd 

১৭. প্রকাশনা বিবক্র : 

নজরুল রবেি গ্রন্থ, নজরুল 

বিষয়ক গদিষণা গ্রন্থ, 

নজরুল সংগীি স্বরবলবপ, 

ইনবিটিউট পবত্রকা, বিবিন্ন 

িাষায় নজরুল রেনার 

অনুিাে গ্রন্থ, নজরুল 

সংগীদির অবডও বসবড 

ইিযাবে। 

ইনবিটিউট বিক্রয়দকন্দ্র, 

ঢাকা। 

প্রদযাজয নয়। প্রকাশনার মুবিি মূদল্য (প্রদযাজয 

চক্ষদত্র সমদয় সমদয় বনধ মাবরি 

কবমশদন) বিবক্র। 

সকল কায ম বেিদস সকাল 

১০ টা চথদক বিকাল ৪টা 

পয মন্ত। 

চমা. মাহবুবুল ইসলাম 

সহকারী পবরোলক 

(প্রশাসন ও অথ ম) 

চমািাইল : ০১৮১৯১৯৩৪৩৬ 

ই-চমইল : ad.fa 

@nazrulinstitute.gov.bd 

১৮. আদলােনা-সিা ও 

সাংস্কৃবিক অনুষ্ঠান : 

জািীয় বেিস, নজরুদলর 

জন্ম ও মৃত্যযিাবষ মকী ও 

সমসামবয়ক কবি-

সাবহবিযকদের 

স্মরদণ। 

নজরুল গদিষক, অনুরাগী, 

কবি, সাবহবিযক, বুবদ্ধজীিী, 

বশল্পীদের অংশগ্রহণ। 

অনুষ্ঠান উপদিাগ সিার 

জন্য উন্মুক্ত। 

প্রদযাজয নয়। প্রদযাজয  নয়। চঘাবষি ও প্রোবরি িাবরখ  

ও সমদয়। 

চমা. মাহবুবুল ইসলাম 

সহকারী পবরোলক 

(প্রশাসন ও অথ ম) 

চমািাইল : ০১৮১৯১৯৩৪৩৬ 

ই-চমইল : ad.fa 

@nazrulinstitute.gov.bd 

১৯. প্রবিদযাবগিার আদয়াজন : 

জািীয় বেিস, নজরুল জন্ম 

ও মৃত্যযিাবষ মকী ও অন্যান্য 

বেিস উপলদক্ষ বশশু-

বকদশারদের বেত্রাংকন, 

রেনা, কবিিা আবৃবি ও 

নজরুল সংগীি 

প্রবিদযাবগিা। 

বশশু-বকদশারদের জন্য। 

বিজয়ীদের পুরস্কার প্রোন। 

প্রদযাজ নয়। প্রদযাজয নয়। চঘাবষি ও প্রোবরি িাবরখ  

ও সমদয়। 

চমা. মাহবুবুল ইসলাম 

সহকারী পবরোলক 

(প্রশাসন ও অথ ম) 

চমািাইল : ০১৮১৯১৯৩৪৩৬ 

ই-চমইল : ad.fa 

@nazrulinstitute.gov.bd 
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২০. নজরুল পুরস্কার প্রোন : 

নজরুল গদিষক ও নজরুল 

সংগীি বশল্পী। নজরুল 

গদিষণায় একটি ও নজরুল 

সংগীদি একটি পুরস্কার। 

কবি নজরুল ইনবিটিউট 

ট্রাবি চিাড ম কর্তমক 

মদনানয়দনর মাধ্যদম। 

প্রদযাজয নয়। প্রদযাজয নয়। প্রবি িছর নজরুল 

জন্মিাবষ মকীদি পুরস্কার 

প্রোন করা হয়। 

চমা. রবিউল ইসলাম 

সহকারী পবরোলক 

(গদিষণা ও প্রকাশনা) 

চমািাইল : ০১৭১০৯৭৩২৭৬ 

ই-চমইল : ad.rp 

@nazrulinstitute.gov.bd 

২১. নজরুল বিষয়ক িথ্য 

 প্রোন : 

নজরুদলর জীিন, সাবহিয 

ও সংগীি বিষয়ক গদিষণা 

কদম মর জন্য িথ্য-উপাি 

প্রোন। 

আগ্রহী নজরুল গদিষক ও 

অনুরাগী। ওদয়ি সাইট, 

চমইল ও চ সবুদকর 

মাধ্যদম িথ্যপ্রোন। 

প্রদযাজয নয়। প্রদযাজয নয়। সাধারণ িথ্য প্রোদনর 

সময়সীমা সদি মাচ্চ সাি 

বেন। বিদশষ িথ্য প্রোদনর 

সময়সীমা সদি মাচ্চ এক 

মাস। 

চমা. রবিউল ইসলাম 

সহকারী পবরোলক 

(গদিষণা ও প্রকাশনা) 

চমািাইল : ০১৭১০৯৭৩২৭৬ 

ই-চমইল : ad.rp 

@nazrulinstitute.gov.bd 

২.২. প্রাবিষ্ঠাবনক চসিা : 

১. বমলনায়িন িাড়া ইনবিটিউদটর বনধ মাবরি 

 রদম অথিা চলটার চহড 

প্যাদড আদিেন প্রাবির পর 

নীবিমালা অনুযায়ী িাড়া 

প্রোন করা হয়। 

বিনামূদল্য ইনবিটিউট 

চথদক সংগ্রহ করা যাদি 

অথিা ওদয়ি সাইট চথদক 

ডাউনদলাড করা যাদি। 

নীবিমালা অনুযায়ী বশ টবিবিক 

বনধ মাবরি মূদল্য। 

বিবিন্ন পাি মন ও জািীয় 

বেিস উপলদক্ষ 

সরকাবরিাদি চঘাবষি 

ছুটির বেন ব্যিীি। 

চমা. মাহবুবুল ইসলাম 

সহকারী পবরোলক 

(প্রশাসন ও অথ ম) 

চমািাইল : ০১৮১৯১৯৩৪৩৬ 

ই-চমইল : ad.fa 

@nazrulinstitute.gov.bd 

২. প্রকাশনা বিিরণ : ইনবিটিউদটর উদযাদগ 

িাংলাদেশ হাইকবমশন ও 

দূিািাসসমূদহ বিিরণ 

প্রদযাজয নয়। বিনামূদল্য পয মায়ক্রদম বিিরণ, মজুে 

থাকা পয মন্ত 

জনাি চমাহাম্মে জাকীর 

চহাদসন, বনি মাহী পবরোলক 

(অবিবরক্ত সবেি) 

চ ান : ০২-৯১১৪৬০২ 

৩. বনিন্ধনকৃি গ্রন্থাগাদরর জন্য 

প্রকাশনা বিিরণ 

বনিন্ধনকৃি গ্রন্থাগাদরর 

প্যাদড আদিেন প্রাবির পর 

ট্রাবি চিাদড মর 

অনুদমােনক্রদম। 

প্রদযাজয নয়। বিনামূদল্য। পয মায়ক্রদম বিিরণ, মজুে 

থাকা পয মন্ত 

জনাি চমাহাম্মে জাকীর 

চহাদসন, বনি মাহী পবরোলক 

(অবিবরক্ত সবেি) 

চ ান : ০২-৯১১৪৬০২ 

২.৩. অিযন্তরীণ চসিা : 

১. অবজমি ছুটি আদেশ জাবর ইনবিটিউদটর বনধ মাবরি 

 রম িা সাো কাগদজ 

আদিেন। ছুটির বহসাি 

প্রোন : প্রশাসন শাখা। 

বিনামূদল্য। কম মোরীদের চক্ষদত্র ৫ 

(পাঁে) বেন কম মকিমাদের 

চক্ষদত্র ৭ (সাি) বেন। 

চমা. মাহবুবুল ইসলাম 

সহকারী পবরোলক 

(প্রশাসন ও অথ ম) 

চমািাইল : ০১৮১৯১৯৩৪৩৬ 

ই-চমইল : ad.fa 

@nazrulinstitute.gov.bd 
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২. অবজমি ছুটি 

(িবহিঃ িাংলাদেশ) 

আদেশ জাবর ইনবিটিউদটর বনধ মাবরি 

 রম িা সাো কাগদজ 

আদিেন। ছুটির বহসাি 

প্রোন : প্রশাসন শাখা। 

বিনামূদল্য। কম মোরীদের চক্ষদত্র ৫ 

(পাঁে) বেন কম মকিমাদের 

চক্ষদত্র ৭ (সাি) বেন 

(মন্ত্রণালদয়র 

অনুদমােনক্রদম)। 

চমা. মাহবুবুল ইসলাম 

সহকারী পবরোলক 

(প্রশাসন ও অথ ম) 

চমািাইল : ০১৮১৯১৯৩৪৩৬ 

ই-চমইল : ad.fa 

@nazrulinstitute.gov.bd 

৩. োকবর স্থায়ীকরণ নজরুল ইনবিটিউট 

(কম মকিমা-কম মোরী) োকুবর 

প্রবিধানমালা, ১৯৯৭ 

অনুসাদর আদেশ জাবর। 

সাো কাগদজ আদিেনপত্র। বিনামূদল্য অনুদমাবেি বিবধ অনুযায়ী 

সময়সীমা। 

চমা. মাহবুবুল ইসলাম 

সহকারী পবরোলক 

(প্রশাসন ও অথ ম) 

চমািাইল : ০১৮১৯১৯৩৪৩৬ 

ই-চমইল : ad.fa 

@nazrulinstitute.gov.bd 

৪. সাধারণ িবিষ্য িহবিল 

হদি অবগ্রম মঞ্জুবর 

সাধারণ িবিষ্য িহবিল 

বিবধমালা অনুযায়ী ঋণ 

মঞ্জুবর আদেশ জাবর 

সাো কাগদজ আদিেন। 

প্রেি োঁো িািে জমার 

বহসাি : বহসাি শাখা 

বিনামূদল্য। সাি কম মবেিস চমা. মাহবুবুল ইসলাম 

সহকারী পবরোলক 

(প্রশাসন ও অথ ম) 

চমািাইল : ০১৮১৯১৯৩৪৩৬ 

ই-চমইল : ad.fa 

@nazrulinstitute.gov.bd 

৫. বিবিন্ন প্রকার ঋণ (িাই 

সাইদকল, মটর সাইদকল, 

গৃহ বনম মাণ, গৃহ চমরামি, 

মটরকার ইিযাবের মঞ্জুবর : 

অথ ম-মন্ত্রণালদয়র সাকুমলার 

অনুসাদর ঋণ মঞ্জুবর 

আদেশ। 

বনধ মাবরি ছদক আদিেন। বিনামূদল্য। ১৫ (পদনর) কম মবেিস। চমা. মাহবুবুল ইসলাম 

সহকারী পবরোলক 

(প্রশাসন ও অথ ম) 

চমািাইল : ০১৮১৯১৯৩৪৩৬ 

ই-চমইল : ad.fa 

@nazrulinstitute.gov.bd 

৩. অবিদযাগ ব্যিস্থাপনা পদ্ধবি (GRS) : 

ক্র. কখন চযাগাদযাগ করদিন চযাগাদযাদগর ঠিকানা বনষ্পবির সময়সীমা অবিদযাগ বনষ্পবি কম মকিমা চ াকাল পদয়ন্ট 

১. োবয়ত্বপ্রাি কম মকিমা 

সমাধান বেদি ব্যথ ম হদল 

GRS চ াকাল পদয়ন্ট 

কম মকিমা 

নীবিমালা অনুযায়ী। জনাি চমা. আব্দুর রবহম 

সবেি (যুগ্মসবেি) 

চমািাইল : ০১৫৫২৬৩৯৩১৮ 

ই-চমইল : nazrulinstitute@gmail.com 

চমা. মাহবুবুল ইসলাম 

সহকারী পবরোলক 

(প্রশাসন ও অথ ম) 

চমািাইল : ০১৮১৯১৯৩৪৩৬ 

ই-চমইল : ad.fa 

@nazrulinstitute.gov.bd 

২. GRS চ াকাল পদয়ন্ট 

কম মকিমা বনবে মি সমদয় 

সমাধান বেদি ব্যথ ম হদল 

চকন্দ্রীয় চযাগাদযাগ 

ব্যিস্থাপনা পদ্ধবি। 

নীবিমালা অনুযায়ী। 

 


