
শেকৃবির নতুন শেজারার অধ্যাপক ড. শ া. নজরুল ইসলা  

শেররিাাংলা কৃবি বিশ্ববিদ্যালরের শেজারার বিরসরি বনরোগ শপরেরেন বেক্ষক সব বতর সভাপবত 

ও বসন্ডিরকট সদ্সয অধ্যাপক ড. শ া. নজরুল ইসলা । বতবন এ বিশ্ববিদ্যালরের উদ্যানতত্ত্ব 

বিভারগর অধ্যাপক। আজ িুধ্িার বেক্ষা  ন্ত্রণালরের বসবনের সিকারী সবিি নীবল া আফররাজ 

স্বাক্ষবরত এক প্রজ্ঞাপরন িলা িে,  িা ানয রাষ্ট্রপবত ও শেররিাাংলা কৃবি বিশ্ববিদ্যালরের 

িযারেলর শ া. আিদু্ল িাব দ্ বিশ্ববিদ্যালে আইন, ২০০১ এর ১৩ (১) ধ্ারা শ াতারিক আগা ী 

িার িেররর জনয অধ্যাপক ড. শ া. নজরুল ইসলা রক ১৮ নরভম্বর ২০২০ তাবরখ িরত পরিতী 

৪ িেররর জনয বনরোগ বদ্রেরেন। শ াগদ্ারনর বদ্ন শেরক তাাঁর এ বনরোগ কা যকর িরি।  

প্রজ্ঞাপরন আরও িলা িে, বনেব ত িাকবরর িেসপূবতযরত  ূল পরদ্ প্রতযািতযন করর অিসর 

গ্রিরণর আনুষ্ঠাবনকতা শেরি উক্ত শ োরদ্র অিবেষ্ট অাংে পূণ য কররিন। শেজারার পরদ্ বতবন 

তার িতয ান পরদ্র স পবর াণ শিতন-ভাতা পারিন এিাং বিবধ্ অনু ােী পদ্সাংবিষ্ট অনযানয 

সুবিধ্া শভাগ কররিন।  িা ানয রাষ্ট্রপবত ও িযারেলর প্ররোজন  রন কররল শ  শকানও স ে এ 

বনরোগ িাবতল কররত পাররিন। 

অধ্যাপক ড. শ া. নজরুল ইসলা  রাংপুর শজলার কাউবনো উপরজলার এক সম্ভ্রান্ত  ুসবল  

পবরিারর জন্ম গ্রিন কররন। তাাঁর বপতার না   রিু  ইোকুি আলী সরকার,  াতা  রিু  রারিো 

খাতুন। বতবন োত্র জীিন শেরক রাজনীবতর সারে জবিত বেরলন। বতবন জাবতর জনক িঙ্গিনু্ধ 

একজন আদ্ে য সসবনক । ১৯৭১ সারল  ুদ্ধকালীন স রে ড. শ া. নজরুল ইসলার র সপন্ডত্রক িািী 

পাবকস্তানী িানাদ্ার িাবিনী ২ িার আগুরন পুবিরেরে। তাাঁর িি িািা সুলতান উন্ডিন শস স ে 

রাংপুর শজলার কাউবনো োনা আওো ী লীরগর সভাপবত বেরলন। বতবন সু্কল জীিন শেরক 

শেনীরত প্রে  বেরলন এিাং বেক্ষা জীিরনর সকল স্তরর প্রে  বিভাগ/ শেণী প্রাপ্ত িন। প্রবতটট 

স্তরর বতবন অননয শ ধ্া ও প্রবতভার স্বাক্ষর রারখন। বতবন িাাংলারদ্ে কৃবি বিশ্ববিদ্যালে িরত স্নাতক 

বডগ্রী লাভ কররন। নরওরেন্ডজোন ইউবনভযাবসটট অি লাইফ সাইে, নরওরে শেরক স্নাতরকাত্তর, 

বপএইি.বড এিাং শপাস্ট ডক্টররট অজন য কররন।  

অধ্যাপক ড. শ াোঃ নজরুল ইসলা  একজন কৃবি বিজ্ঞানী এিাং গরিিক বিসারি শদ্রে-বিরদ্রে 

পবরবিত। তাাঁর ৬০ টটও অবধ্ক গরিিণা  ূলক প্রিন্ধ শদ্েী ও বিরদ্েী জান যারল প্রকাে িে। ড. শ া. 

নজরুল ইসলার  তত্ত¡িধ্ারন েতাবধ্ক োত্র-োত্রী এ .এস ও ৮ জন বপএইিবড বডগ্রী অজযন করর 

স্ব স্ব ক যরক্ষরত্র শ ধ্ার স্বাক্ষর শররখ িরলরেন। বতবন িাাংলারদ্ে বিশ্ববিদ্যালে বেক্ষক সব বত 

শফডাররেরনর কা যকরী সদ্সয বিরসরি দ্াবেত্ব পালন কররেন। শেররিাাংলা কৃবি বিশ্ববিদ্যালে 

বেক্ষক সব বতর সাধ্ারন সম্পাদ্কসি বিবভন্ন পরদ্ দ্াবেত্ব পালন কররন। শেররিাাংলা কৃবি 

বিশ্ববিদ্যালরে নীল দ্রলরও সভাপবত বেরলন। বতবন বিবভন্ন স রে বিশ্ববিদ্যালরে বসন্ডিরকরটর 

সদ্সয , শপাস্ট গ্রযাজরুেট ডীন, ইনবস্টটটউট অফ সীড শটকরনালন্ডজ পবরিালক, শেররিাাংলা কৃবি 

বিশ্ববিদ্যালে বরসািয বসরস্ট  (সাউররস) এর পবরিালক, িবিরাঙ্গন কা যক্রর র পবরিালক, পরীক্ষা 

বনেন্ত্রক, বিভাগীে শিোর যান, িল প্ররভাস্টসি বিবভন্ন দ্াবেরত্ব ক যরত বেরলন। এোিাও বতবন 

ঢাকাস্থ রাংপুর সব বতর কা যকবর কব টটর সম্পাদ্ক ও সদ্সয, রাংপুর বিভাগ সব বতর ( শরন্ডজস্টাডয) 

সাধ্ারণ সম্পাদ্ক ও সি-সভাপবত বেরলন। িতয ারনও রাংপুর শজলা সব বতর সি-সভাপবত ও 

কার াইরকল করলজ প্রাক্তন োত্র সব বতর সি-সভাপবত দ্াবেত্ব পালন কররেন। িাংপুর বিভাগ 

িাস্তিােন কব টটর সারে জবিত বেরলন। উচ্চ বেক্ষা বিস্তারর বতবন “ নে যরিঙ্গল পদ্ক-২০১৭ ” 

লাভ কররন। িাাংলারদ্ে বেক্ষা প যরিক্ষক শসাসাইটট কতৃযক বেক্ষাবিদ্ বিরসরি বিরেি অিদ্ারনর 

জনয “সযার সবল ুল্লাি পদ্ক-২০১৭’, কবি নজরুল স্মৃবত পদ্ক-২০১৮ এিাং এডুরকেন এযাওোডয-



২০১৮ লাভ কররন। িাাংলাবভেন ফাউরিেন কতৃযক উচ্চতর কৃবি বেক্ষা বিস্তারর বিরেি 

অিদ্ারনর জনয “ নিাি বসরাজ-উদ্-শদ্ৌলা পদ্ক অজযন কররন।  

বতবন  ুক্তরাষ্ট্র,  ুক্তরাজয, ফ্রাে, অরেবলো, শসৌবদ্ আরি, নরওরে, শডন াকয, ভারত, শনপাল, 

ভুটান, সুইরডন, ফ্রাে, তুরস্ক, রাবেোসি বিবভন্ন শদ্রে বেক্ষা, সা ান্ডজক ও ধ্ ীে কাররণ ভ্র ণ 

করররেন। বতবন ২০০৫ সারল পবিত্র িজ¦ব্রত পালন কররন। বতবন শেজারার বিরসরি বনরোগপ্রাপ্ত 

িওোে তাাঁর অসাংখয বেক্ষােী, বেক্ষক,ক যকতযা, ক যিারী ও শুভানুধ্যােী অভিনন্দন 

জাবনরেরেন। সকরলই নি-বনরোগপ্রাপ্ত শেজারারর সুস্বাস্থয ও দ্ীর্ যাে ুকা না করররেন। 

শ া. িবেরুল ইসলা  

জনসাংর াগ ক যকতযা 
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