
ডঃ ম োহোম্মদ মহোসেন  ণ্ডল,  হোপরিচোলক (অবঃ), বোাংলোসদশ কৃরি গসবিণো ইনরিটিউট   

 রবরশষ্ট উরিদ শোিীিতত্ত্বরবদ, স্বনো ধন্য কৃরি রবজ্ঞোনী ডঃ ম োহোম্মদ মহোসেন  ণ্ডল ২৪ মেসেম্বি ১৯৮৬ হসত ২৪ নসেম্বি ১৯৯২ 

পর্ যন্ত বোাংলোসদশ কৃরি গসবিণো ইনরিটিউট (বোরি) এি  হোপরিচোলক রহসেসব দোরিত্ব পোলন কসিন। বোাংলোসদশ কৃরি গসবিণো 

ইনরিটিউসটি  হোপরিচোলসকি দোরিসত্বি পূসব য রতরন ১৫ অগোি ১৯৮৪ হসত ২৩ মেসেম্বি ১৯৮৬ পর্ যন্ত পরিচোলক (গসবিণো) 

রহসেসব অত্র প্ররতষ্ঠোসন দোরিত্ব পোলন কসিন। ডঃ  ণ্ডল ০১ রডসেম্বি ১৯৭৭ েোসল বোাংলোসদশ কৃরি গসবিণো ইনরিটিউট -এ 

েহসর্োগী পরিচোলক (গসবিণো) রহসেসব মর্োগদোন কসিন। রতরন বোাংলোসদশ পোট গসবিণো প্ররতষ্ঠোন অধ্যোসদশ ১৯৭৪ (১৩ নাং 

অধ্যোসদশ) এি ৭ (১) ধোিো বসল োংস্থোপন  ন্ত্রণোলসিি আসদশ  সত মপ্রিসণ ৪ঠো অসটোবি ১৯৯৩ হসত ১ই নসেম্বি ১৯৯৩ পর্ যন্ত 

বোাংলোসদশ পোট গসবিণো ইনরিটিউসটি  হোপরিচোলক রহেোসব অতযন্ত েফলেোসব দোরিত্ব পোলন কসিন। এছোড়োও ডঃ  ণ্ডল 

বোাংলোসদশ কৃরি গসবিণো ইনরিটিউট (বোরি) এি  হোপরিচোলক রহসেসব দোরিত্ব গ্রহসণি পূসব য ১৯৯২ েোসলি ২৭ মশ অসটোবি এ 

রবসশি েোিপ্রোপ্ত ক যকতযো (কৃরি  ন্ত্রনোলি) রহসেসব বোাংলোসদশ কৃরি গসবিণো ইনরিটিউট (বোরি)  এ দোরিত্ব পোলন কসিন। ১১ই 

নসেম্বি ১৯৯৩ েোসল রতরন েিকোিী চোকরি হসত অবেি গ্রহণ কসিন।    

ডঃ  ণ্ডল মদশ-রবসদসশ অসনক প্ররতষ্ঠোসন পিো শ যক/রবসশিজ্ঞ রহসেসব দোরিত্ব পোলন কসিসছন। রবসশিেোসব রতরন যুক্তিোসেি 

র রনসেোটো ইউরনেোরে যটি মত কৃরিতত্ত্ব ও উরিদ প্রজনন রবেোসগ রবসশিজ্ঞ গসবিক রহেোসব দ্বোরিত্ব পোলন কসিন। এছোড়ো ক যজীবসন 

রতরন American society of plant physiologist, American society of Agronomy, 

Crop science society of America এি একজন গরব যত েদস্য রহসেসব দোরিত্ব পোলন কসিন।   

ডঃ  ণ্ডল অতযন্ত ম ধোবী ছোত্র রছসলন। রতরন ১৯৫২ েোসল বোসুসদবপুি উচ্চ রবদ্যোলি হসত এে.এে.রে মত প্রথ  রবেোসগ ও ১৯৫৪ 

েোসল িোজশোহী রবশ্বরবদ্যোলি হসত এইচ.এে.রে মত রদ্বতীি রবেোসগ উত্তীণ য হন। রতরন ১৯৫৬ েোসল িোজশোহী রবশ্বরবদ্যোলি হসত 

রব. এে. রে. মত রদ্বতীি রবেোসগ উত্তীণ য হন। পসি রতরন ঢোকো ইউরনেোরে যটি হসত রব. এরজ. এবাং ১৯৬২ েোসল কৃরি অনুিদ মথসক 

ক্রপ মবোটোরন রবিসি এ . এে. রে. রডরগ্র অজযন কসিন। পিবতীসত রতরন ১৯৬৭ েোসল যুক্তিোসেি ইরলনি ইউরনেোরে যটি মথসক 

মবোটোরন রবিসি এ . এে. এবাং ১৯৭২ েোসল উরিদ শোিীিতত্ত্বরবদ রবিসি রপএইচরড রডরগ্র অজযন কসিন।    

তাঁি মদরশ রবসদরশ রবরেন্ন েোসিরিরফক জোন যোল ও ম্যোগোরজসন তাঁি মবশ রকছু গসবিণো রনবন্ধ প্রবন্ধ প্রকোরশত হসিসছ। রতরন উরিদ 

শোিীিতত্ত্ব এবাং উরিদ হিস োন এি গসবিণো রবিসি পুস্তক িচনো কসিন। এছোড়োও রতরন দদরনক ও  োরেক পরত্রকোি রনির তেোসব 

রবজ্ঞোন গসবিণো রবিিক রবরেন্ন রনবন্ধ প্রকোশ কসিসছন। ডঃ  ণ্ডল বোাংলোসদশ কৃরি গসবিণো ইনরিটিউট এি রবরেন্ন ফেসলি ঊচ্চ 

ফলনশীল জোত ও প্রযুরক্ত উিোবসন রবসশি অবদোন মিসেসছন। রতরন রবরেন্ন ফেল এি শোিীিতোরত্ত্বক গসবিণোি বোাংলোসদসশ মবশ 

সুপরিরচত রছসলন।     

ডঃ  ণ্ডল রবরেন্ন প্ররশক্ষণ, মের নোি, ওিোকযশপ এবাং রেসপোরজিোস  মর্োগদোসনি উসেসে আস রিকো, পোরকস্তোন, থোইল্যোন্ড, 

েোিত, মনপোল, অসেরলিো, রফরলরপন েহ রবরেন্ন মদশ ভ্র ণ কসিন। ডঃ  ণ্ডল ব্যরক্তগত জীবসন ০২ (দুই) েন্তোসনি জনক। 

স্বনো ধন্য এ কৃরি রবজ্ঞোনী ১৯৩৬ েোসলি ১২ ই নসেম্বি িাংপুসি এক েম্ভ্রোন্ত মুেরল  পরিবোসি জন্ম গ্রহণ কসিন।   


