
ড. কাজী এম বদরুদ্দাজা, প্রতিষ্ঠািা পতিচালক, বাাংলাদ্দশ কৃতি গদ্বিণা ইনতিটিউট 

ড. কাজী এম বদরুদ্দাজ্জা বাাংলাদ্দদ্শ কৃতিি জীবন্ত তকাংবদতন্ত। বাাংলাদ্দদ্শি কৃতি গদ্বিণায় িাঁি ভূতমকা তিল উদ্েখদ্ াগ্য, সিব, 

গতিময় ও অনুকিণীয়। তিতন একজন আন্তজজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কৃতিতবজ্ঞানী এবাং বাাংলাদ্দশ কৃতি গদ্বিণা ইনতিটিউদ্টি প্রতিষ্ঠািা 

পতিচালক। বাাংলাদ্দশ কৃতি গদ্বিণা কাউতিল প্রতিষ্ঠাি ক্ষেদ্েও অিযন্ত শ্রদ্ধাভাজন এই কৃতি ব্যতিদ্েি অবদান অনস্বীকা জ। তিতনই 

বঙ্গবন্ধুদ্ক বদ্লতিদ্লন সমৃতদ্ধি বাাংলাদ্দশদ্ক গদ্ে তুলদ্ি হদ্ল সব জপ্রথম কৃতিদ্ক গুরুে তদদ্ি হদ্ব। এিই ধািাবাতহকিায় িাঁি ক্ষনতৃদ্ে 

১৯৭৩ সাদ্লি িাষ্ট্রপতিি অধ্যাদ্দশ নাং-৩২ জাতিকিদ্ণি মাধ্যদ্ম কৃতি গদ্বিণাি উন্নয়ন ও সমতিি কা জক্রদ্মি প জাপ্ত সুদ্ াগ সৃতি হয় 

এবাং িাষ্ট্রপতিি অধ্যাদ্দশ নাং-৬২ এি মাধ্যদ্ম বাাংলাদ্দশ কৃতি গদ্বিণা ইনতিটিউট (তবএআিআই) স্বায়ে-শাতসি প্রতিষ্ঠান তহদ্সদ্ব 

প্রতিষ্ঠা লাভ কদ্ি। এিাোও ক্ষদদ্শি সকল কৃতি তবিয়ক সাংস্থাগুদ্লাি সমিদ্য়ি জন্য তিতন বাাংলাদ্দশ কৃতি গদ্বিণা কাউতিল প্রতিষ্ঠাি 

প্রদ্য়াজনীয়িা অনুভব কদ্িন। ফলশ্রুতিদ্ি বঙ্গবন্ধুি আদ্দদ্শ ১৯৭৩ সাদ্ল বাাংলাদ্দশ কৃতি গদ্বিণা কাউতিলও স্থাতপি হয়। িাঁি 

প্রদ্চিায় বাাংলাদ্দশ প্রাতণসম্পদ গদ্বিণা ইনতিটিউট (তবএলআিআই), বাাংলাদ্দশ তফশাতিজ তিসাচ জ ইনতিটিউট (তবএফআিআই) এবাং 

ইনতিটিউট অব ক্ষপাি গ্রাজুদ্য়ট িাতডজ ইন এতগ্রকালচাি (ইপসা) প্রতিতষ্ঠি হয়। িাঁিই ক্ষনতৃদ্ে প্রতিতষ্ঠি ইপসা পিবিীদ্ি ১৯৯৯ সাদ্ল 

বঙ্গবন্ধু ক্ষশখ মুতজবুি িহমান কৃতি তবশ্বতবদ্যালদ্য় উন্নীি হয়। পিবিীদ্ি তিতন বাাংলাদ্দশ কৃতি গদ্বিণা কাউতিল (তবএআিতস) এবাং 

বাাংলাদ্দশ পিমাণু কৃতি ইনতিটিউট (তবআইএনএ) পুনগ জঠন কদ্িন। শুধু ক্ষদদ্শই না, আন্তজজাতিক অঙ্গদ্নও তবতভন্ন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় 

িাঁি অবদান তিল অপতিসীম। আন্তজজাতিক কৃতি গদ্বিণা ইনতিটিউট, International Service for National 

Agricultural Research (ISNAR) প্রতিষ্ঠা লদ্ে িাঁি অবদান বাইদ্িি জগদ্ি ভূয়সী প্রশাংসা কুতেদ্য়দ্ি। ISNAR 

প্রতিষ্ঠাি খািায় িাঁি নামও ক্ষলখা িদ্য়দ্ি এবাং উি প্রতিষ্ঠাদ্নি প্রথম গভতন জাং সদস্যও তিদ্লন তিতন। এিাোও তভদ্য়িনাদ্মি ক্ষজদ্নটিক্স 

ইনতিটিউট, পাতকস্থাদ্নি এতিড ক্ষজান তিসাস জ ইনতিটিউট প্রভূতি স্থাপদ্নও িাঁি অবদান অনস্বীকা জ।  

বিীয়ান এই কৃতিতবজ্ঞানী িাঁি সুদীর্ জ জীবদ্ন ক্ষমধা ও পতিশ্রদ্মি দ্বািা বাাংলাদ্দদ্শি কৃতি উন্নৃয়দ্নি জন্য তনিলসভাদ্ব পতিশ্রম কদ্ি 

 াদ্েন। তিতন তিটিশ বাাংলায় উতিদ প্রজননকািী তহসাদ্ব কম জজীবন শুরু কদ্িতিদ্লন এবাং পদ্ি িৎকালীন পূব জ পাতকস্তাদ্ন শস্য ও ফসল 

ব্যবস্থাি উন্নতিদ্ি তনদ্জদ্ক তনদ্বতদি কদ্িতিদ্লন। এিপি তিতন বাাংলাদ্দদ্শি জািীয় কৃতি গদ্বিণা ব্যবস্থা (এনআিএস) গঠদ্ন 

প্রাতিষ্ঠাতনক সাংস্কাি আনদ্ি তনদ্জদ্ক তনযুি কদ্িন। বাাংলাদ্দদ্শ কৃতিি ক্ষ  অবকাঠাদ্মা ক্ষদখা  ায় িাি ক্ষবতশি ভাগই ড. এম 

বদরুদ্দাজাি সতক্রয় উদ্দ্যাদ্গি ফসল। তিতন উচ্চ ফলনশীল ফসদ্লি তবতভন্ন জাি উন্নয়দ্নি উদ্যাগ তনদ্য়তিদ্লন। িাি গদ্বিণাি প্রদ্চিায় 

বাাংলাদ্দদ্শি গম ও ভুট্টা ফসদ্লি চাি ব্যাপকভাদ্ব বৃতদ্ধ পায়। সম্মাদ্নি প্রিীক তহসাদ্ব জনতপ্রয় জাি কাজী ক্ষপয়ািা ড. কাজীি নাম 

অনুসাদ্ি নামকিণ কিা হয়। ক্ষদতশ তবদ্দতশ তবতভন্ন সাদ্য়তিতফক জান জাল ও ম্যাগাতজদ্ন িাঁি অদ্নক গদ্বিণা তনবন্ধ/পপুলাি প্রবন্ধ 

প্রকাতশি হদ্য়দ্ি। এিাোও তিতন বই এবাং মাতসক ম্যাগাতজদ্ন তনয়তমিভাদ্ব তবজ্ঞান গদ্বিণা তবিয়ক তবতভন্ন তনবন্ধ প্রকাশ কদ্িদ্িন।   

ড. কাজী এম বদরুদ্দাজা িাঁি দীর্ জ কম জজীবদ্ন কৃতিদ্েদ্ে অনন্য অবদাদ্নি স্বীকৃতি তহসাদ্ব বহু পুিস্কাি ও ক্ষখিাদ্ব ভূতিি হদ্য়দ্িন। 

পাতকস্তান আমদ্ল তিতন ির্মা-ই-পাতকস্তান এবাং ির্মা-ই-ইমতিয়াজ ক্ষখিাব লাভ কদ্িন। ১৯৮২ সাদ্ল তিতন লাভ কদ্িতিদ্লন ক্ষবগম 

ক্ষজবুদ্ন্নসা ও কাজী মাহবুব উোহ কল্যাণ ট্রাি সম্মাননা। ১৯৮৫ সাদ্ল বাাংলাদ্দশ সিকাি িাঁদ্ক ‘অযাদ্মতিটাস সাদ্য়তিি’ পদ্দ ভূতিি 

কদ্িন। কৃতিতবদ ইনতিটিউট ১৯৯১ সাদ্ল িাঁদ্ক স্বণ জপদদ্ক ভূতিি কদ্ি। ১৯৯৯ সাদ্ল কনসালদ্টটিভ গ্রুপ অব ইিািন্যাশনাল 

এতগ্রকালচাি তিসাচ জ ও তবশ্ব ব্যাাংক ওয়াতশাংটন তডতসদ্ি িাঁদ্ক তবদ্শি সম্মাননা প্রদান কদ্ি। ভািদ্িি তবশ্ব উন্নয়ন সাংসদ িাঁদ্ক 

সম্মানসূচক ডক্টদ্িট তডতগ্র প্রদান কদ্ি। এিাোও বাাংলাদ্দশ হটি জকালচাি ক্ষসাসাইটি, ক্ষদশবন্ধু তচত্তিঞ্জন দাস তিসাচ জ কাউতিল, প্লাি তিতডাং 

অযান্ড ক্ষজদ্নটিক ক্ষসাসাইটি বাাংলাদ্দশ, আবু ক্ষহাদ্সন সিকাি ক্ষমদ্মাতিয়াল ট্রাি, বাাংলাদ্দশ একাদ্ডতম অব এতগ্রকালচাি, তিসাস জ 

ক্ষডদ্ভলপদ্মি ফাউদ্ন্ডশন ইিযাতদ প্রতিষ্ঠানও তবতভন্ন সময় স্বণ জপদদ্ক ভূতিি কদ্ি। তিতন ১৯৭৮-১৯৭৯ সাদ্ল তবএআিতসি ক্ষচয়ািম্যান 

থাকা অবস্থায় মানব সম্পদ উন্নয়দ্নি জন্য প্রথম তবশ্ব ব্যাাংদ্কি সহায়িায় তবজ্ঞানীদ্দি উচ্চিি প্রতশেদ্ণি ব্যবস্থা গ্রহণ কদ্িন। ফদ্ল 

২০১২ সাদ্ল কৃতি গদ্বিণা ও প্রতশেদ্ণ ক্ষগৌিবময় ও কৃতিেপূণ জ অবদাদ্নি স্বীকৃতিস্বরুপ বাাংলাদ্দশ সিকাি ড. এম কাজী বদরুদ্দাজাদ্ক 

ক্ষদদ্শি সবদ্চদ্য় সম্মাতনি পুিস্কাি স্বাধীনিা পদদ্ক ভূতিি কদ্িন। 

ড. কাজী এম বদরুদ্দাজাি তশোজীবন তিল অতি ক্ষগৌিদ্বি। তিতন ১৯৪২ সাদ্ল মাধ্যতমক এবাং ১৯৪৪ সাদ্ল উচ্চ মাধ্যতমক তডগ্রী 

অজজদ্নি পি ভতিজ হন উপমহাদ্দদ্শি প্রথম কৃতি কদ্লজ ক্ষিজগাঁওস্থ ক্ষবঙ্গল এতগ্রকালচািাল ইনতিটিউদ্ট, বিজমান ক্ষ টি ক্ষশদ্ি বাাংলা 

কৃতি তবশ্বতবদ্যালয় তহদ্সদ্ব সুপতিতচি। ক্ষসখান ক্ষথদ্ক ১৯৪৮ সাদ্ল তবএতজ এবাং ১৯৫২ সাদ্ল এমএতজ পাদ্শি পি কম জজীবন শুরু কদ্িন 

এতগ্রকালচাি তিসাচ জ ল্যাবদ্িটতিদ্ি তিসাচ জ অযাতসিযাি তহদ্সদ্ব। এিপি ‘ফুল িাইট স্কলািতশপ তনদ্য় উচ্চিি তশোি জন্য মাতকজন 

যুিিাদ্ে  ান এবাং ক্ষসখানকাি তবখ্যাি লা ক্ষিট ইউতনভাতস জটি ক্ষথদ্ক তপএইচতড তডতগ্র অজজদ্নি পি ক্ষদদ্শ তফদ্ি কৃতি গদ্বিণায় 

আত্মতনদ্য়াগ কদ্িন। তিতন তবদ্শ্বি অদ্নক দূিদশী ও খ্যািনামা ক্ষনতৃবৃদ্েি সাদ্থ খুব র্তনষ্ঠভাদ্ব কাজ কদ্িতিদ্লন। এদ্দি মদ্ধ্য শাতন্তদ্ি 



ক্ষনাদ্বল তবজয়ী ড. নিম্যান ই ক্ষবািলগ, ভািদ্িি গ্রীণ ক্ষিভুতলউদ্য়শন এবাং কৃতিি পতথকৃৎ ড. স্বামীনাথন এবাং বহু আন্তজজাতিক খ্যাতিমান 

তবজ্ঞানীগণ উদ্েখদ্ াগ্য।  

তিতন তবতভন্ন প্রতশেণ, ক্ষসতমনাি, ওয়াকজশপ এবাং তসদ্ম্পাতজয়াদ্ম ক্ষ াগদাদ্নি উদ্দদ্ে যুিিাষ্ট্র, যুিিাজয, চীন, জাপান, িাতজল, 

বুলদ্গতিয়া, তমশি, ইিাক, ইদ্োদ্নতশয়া, ক্ষলবানন, ক্ষকতনয়া, মালদ্য়তশয়া, ক্ষমতক্সদ্কা, নাইদ্জতিয়া, পাতকস্তান, ক্ষপরু, দতেণ ক্ষকাতিয়া, 

তসঙ্গাপুি, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, তভদ্য়িনাম, যুদ্গাশ্লাভাতকয়া, ভািি, তফতলপাইন ও ক্ষসৌতদ আিবসহ পতিম ইউদ্িাদ্পি অতধকাাংশ ক্ষদশ 

ভ্রমণ কদ্িন। 

ব্যতিগি জীবদ্ন ড. কাজী এম বদরুদ্দাজা ০২ ক্ষিদ্ল ও ০১ ক্ষমদ্য় সন্তাদ্নি জনক। স্বনামধন্য এ তবজ্ঞানী ১৯২৭ সাদ্লি ০১ জানুয়াতি 

বগুো ক্ষজলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসতলম পতিবাদ্ি জন্মগ্রহণ কদ্িন।   


