শেকৃবির নতু ন বিবি অধ্যাপক ড. শ া. েহীদুর রেীদ িূঁ ইয়া
শেররিাাংলা কৃবি বিশ্ববিদযালরয়র িাইি চ্যারেলর বহরিরি বনরয়াগ শপরয়রেন অধ্যাপক ড. শ া.
েহীদুর রেীদ িূঁ ইয়া । বতবন এ বিশ্ববিদযালরয়র শকাবলতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিিারগর অধ্যাপক।
আজ ঙ্গলিার বেক্ষা ন্ত্রণালরয়র বিবনয়র িহকারী িবচ্ি নীবল া আফররাজ স্বাক্ষবরত এক
প্রজ্ঞাপরন িলা হয়, হা ানয রাষ্ট্রপবত ও শেররিাাংলা কৃবি বিশ্ববিদযালরয়র চ্যারেলর শ া. আিদুল
হাব দ বিশ্ববিদযালয় আইন, ২০০১ এর ১০ (১) ধ্ারা শ াতারিক আগা ী চ্ার িেররর জনয
অধ্যাপক ড. শ া. েহীদুর রেীদ িইূঁয়ারক ১৭ নরিম্বর ২০২০ তাবরখ হরত পরিতী ৪ িেররর জনয
বনরয়াগ বদরয়রেন। শ াগদারনর বদন শেরক তার এ বনরয়াগ কা কর
য হরি।
আরদরে আরও িলা হয়, বতবন বিশ্ববিদযালরয়র প্রধ্ান বনিাহী
য ক কতয
য া বহরিরি বিশ্ববিদযালয়
কযাম্পারি িািক্ষবণক
য
অিস্থান কররিন। বিবি বহরিরি বতবন তার িতয ান পদিাংবিষ্ট শিতন-িাতা
ও অনযানয িুবিধ্াবদ প্রাপয হরিন। রাষ্ট্রপবত প্ররয়াজন রন কররল বনধ্াবরত
য
ি য়কারলর আরগ
তার বনরয়ারগর আরদে িাবতল কররত পাররিন।
নিবন ুক্ত উপাচ্া অধ্যাপক
য
ড. শ া. েহীদুর রেীদ িূঁ ইয়া িরলন, বিশ্ববিদযালরয় বেক্ষা ও
গরিিণার িুষ্ঠ পবররিে রক্ষা এিাং িাি বতয িৃদ্ভিরত কাজ করর ারিা। োত্র,বেক্ষক,ক কতয
য াও
ক চ্ারীরদর
য
অবধ্কার িুরক্ষা এিাং বিশ্ববিদযালরয়র একারডব ক ও প্রোিবনকিহ িাবিক
য
ক কাণ্ড
য
আররা গবতেীল কররত িকরলর িহর াবগতা চ্ান বতবন।
২০১৬ িারলর ১৪ আগস্ট এবিকালচ্ারাল শিাটাবন বিিারগর অধ্যাপক ড. কা াল উদ্ভিন
আহাম্মদরক চ্ার িেররর জনয প্রবতষ্ঠানটটর উপাচ্া বনরয়াগ
য
শদওয়া হরয়বেল। তার শ য়াদ শেি
হওয়ায় ওই পরদ ২০ শিরেম্বর বিশ্ববিদযালরয় নতু ন উপাচ্া বন
য
ুক্ত না হওয়া প ন্ত
য প্রোিবনক
প্ররয়াজরন অন্তযিতীকালীন
য
িযিস্থা বহরিরি বিশ্ববিদযালরয়র শরদ্ভজস্ট্রার শেখ শরজাউল কবর রক
উপাচ্ার রয রুটটন দাবয়ত্ব শদওয়া হয়।
অধ্যাপক ড. শ া. েহীদুর রেীদ িূঁ ইয়া একজন প্রবেত ো গরিিক, উিািক, শলখক ও
শপোজীবি িাংগঠক। িত ারন
য কৃবিবিদরদর শপোজীিী িাংগঠন কৃবিবিদ ইনবস্টটটউেন
িাাংলারদে (শকআইবি) এর িারপ্রাপ্ত িিাপবত বহরিরি দাবয়ত্ব পালন কররেন। বতবন ১৯৫৬ িারল
পরহলা জুলাই নরবিাংদী শজলার শিলাি উপরজলার রারয়র গাূঁও জন্মিহন কররন। তার বপতা
আিদুর রেীদ িইয়া এিাং াতা িুবফয়া খাতু ন। ১৯৮০ িারল বতবন িাাংলারদে কৃবি বিশ্ববিদযালয়
শেরক স্নাতক (প্রে শেবণরত চ্তু ে
য ) এিাং ১৯৮২ িারল শকৌবলতত্ত¡ ও উদ্ভিদ প্রজনন বিিরয়
স্নাতরকাত্তর (প্রে শেবণরত তৃতীয়) বডিী অজযন কররন। ১৯৯২ িারল ুক্তরারজযর ইউবনিাবিটট
য
করলজ অি ওরয়লি শেরক উবিদ প্রজনরন বিতীয়িার স্নাতরকাত্তর বডিী লাি কররন এিাং ২০০২
িারল িঙ্গিন্ধু শেখ ুদ্ভজিুর রহ ান কৃবি বিশ্ববিদযালয় শেরক শকৌবলতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনরনর জীি
প্র ুদ্ভক্ত বিিরয়র উপর বপ-এইচ্.বড (দ্ভজবপএ ৪ এর রধ্য ৩.৯৪) বডিী লাি কররন। বতবন ১৯৮৩
িারল তৎকালীন িাাংলারদে কৃবি ইনবস্টটটউট িতয ারন শেররিাাংলা কৃবি বিশ্ববিদযালরয় শকৌবলতত্ত্ব
ও উদ্ভিদ প্রজনন বিিারগ প্রিািক বহিারি শ াগদান কররন।
অধ্যাপক ড. শ া. েহীদুর রেীদ িূঁ ইয়া কৃবি গরিিণায় অনিদয অিদারনর স্বীকৃবত স্বরূপ ‘িঙ্গিন্ধু
জাতীয় কৃবি স্বণপদক’
য
-২০১৭ অজযন কররন। ২০১৫ িরন কৃবিবিদ ইনবস্টটটউেন িাাংলারদে

কৃবি প্রকােনার াধ্যর কৃবি বেক্ষায় গুরুত্বপণ ি
য ব কা পালন এিাং কৃবির বিবিন্ন বিিরয় িরচ্নতা
িৃটষ্ট ও কৃবি প্র ুদ্ভক্ত িম্পরকয অিবহতকররণ উরেখর াগয িব কা রাখায় তাূঁরক “কৃবিবিদ
ইনবস্টটটউেন িাাংলারদে কৃবি পদক ২০১৫” প্রদান করর। িাাংলারদে একারড ী অি এবিকালচ্ার
পক্ষ শেরক ২০১৬ িারল ড. িূঁ ইয়ারক “ড. কাজী এ িদরুরিাজা ট্রাস্ট ফান্ড শগাল্ড শ রডল”
প্রদান করা হয়। ২০১৩ িরন িাাংলারদে শকৌবলতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন িব বতর পক্ষ শেরক প্ল্যান্ট
বিবডাং-এর শক্ষরত্র িা বিক অিদান রাখার জনয “প্ল্যান্ট বিবডাং অযাওয়াডয” অজযন কররন।
রাজনীবতক জীিরনও এই অধ্যাপরকর ররয়রে অিাধ্ বিচ্রণ। বতবন ুদ্ভক্ত ুরির স্বপরক্ষর েদ্ভক্তর
অনযত আদবেক
য বেক্ষক বহরিরি িকল গণতাবন্ত্রক আরদালন, িাংিা ও লড়াইরয় অাংে িহন
কররন। বতবন শেররিাাংলা কৃবি বিশ্ববিদযালরয়র বেক্ষক িব বতর িিাপবত , িাধ্ারন িম্পাদকিহ
বিবিন্ন পরদ দাবয়ত্ব পালন কররন। বিবিন্ন ি রয় বিশ্ববিদযালরয় বিদ্ভন্ডরকট িদিয, ডীন, পবরচ্ালক,
বিিাগীয় শচ্য়ার যানিহ বিবিন্ন বিশ্ববিদযালরয় ও গরিিণা প্রবতষ্ঠারন পরীক্ষক, বেক্ষক ও বিজ্ঞানী
বনরয়াগ শিাডয বিরেিজ্ঞিহ নানাবিধ্ একারডব ক ও গরিিণা ুলক কা ক্রর
য
জবড়ত ররয়রেন।
বিজ্ঞান ও প্র ুদ্ভক্ত বিিরয় িরচ্তনতা িৃটষ্টর লরক্ষয বতবন ১৯৯০ িন শেরক িাাংলা িািায় বিজ্ঞান
বনরয় শলখারলবখ শুরু কররন। বিজ্ঞানবিিয়ক িন্থ রচ্নার পাোপাবে বতবন কৃবি ও ি িা বয়ক
বিিয় বনরয় পত্রপদ্ভত্রকায় বনয়ব ত বলখরেন এিাং শটবলবিেরন কৃবি বিিয়ক বিবিন্ন
আরলাচ্না লক অনুষ্ঠারন অাংেিহণ করর োরকন। ২০১৫ িাল শেরক িাাংলারদে জীিবিজ্ঞান
অবলম্পম্পয়ারডর িিাপবত বহরিরি দাবয়ত্ব পালন কররেন।
অধ্যাপক ড. শ া. েহীদুর রেীদ িূঁ ইয়া লত একজন প্ল্যান্ট বিডার। িবরিা বনরয় বতবন গত বিে
িের ধ্রর গরিিণা করর আিরেন। তাূঁর গরিিণার ফলশ্রুবতরত এিএইউ িবরিা-১ (২০০৬),
এিএইউ িবরিা-২ (২০০৮) এিাং এিএইউ িবরিা-৩ (২০১৪) নার বতনটট িবরিা জাত উিািন
করররেন া কৃবি ন্ত্রণালরয়র জাতীয় িীজ শিাডয কতৃক
য
োরীবত বনিবন্ধত হরয়রে এিাং কৃিরকর
বনকট চ্ািািারদর জনয অি ুক্ত করা হরয়রে। গত দে িের ধ্রর বতবন ধ্ান উন্নয়ন গরিিণাও
চ্াবলরয় ারেন । শদরে প্রে উদ্ভিদ প্রজনন বিিরয়র ওপর একটট পণাঙ্গ
য িন্থ ’ রচ্না কররন, া
িাাংলা একারডব শেরক ১৯৯২ িরন প্রকাবেত হয়। বতবন ফিল উন্নয়ন ক কারণ্ড
য
নানা বিিয় বনরয়
শ াট ২৬টট িরন্থর শলখক। তাূঁর প্রকাবেত জনবপ্রয় বিজ্ঞান ও কৃবি বিিয়ক বিজ্ঞান প্রিরন্ধর
িাংখযা ২০০ও অবধ্ক। ফিরলর বিিতযন, দ্ভজন িম্পদ, ফিরলর স্থানীয় জাত, ফিল প্র ুদ্ভক্ত, ফিল
উন্নয়ন শকৌেল, হাইবিড জাত, দ্ভজএ ও, খাদয ও পুটষ্ট, ফুরলর নাদবনক প্রিঙ্গ, ফল, জীিপ্র ুদ্ভক্ত,
জীন প্ররকৌেল, কৃবি জীিবিবচ্ত্রয শ ধ্াস্বত্ব এিি বিিরয় তার শলখারলবখ িিরচ্রয় শিবে।
িবেরুল ইিলা
জনিাংর াগ ক কতয
য া
শেররিাাংলা কৃবি বিশ্ববিদযালয়
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