
মভো0 াঅব্দু োত্তোয, ভোরযচোরক (াফাঃ), ফোাংরোদদ কৃরল গদফলণো াআনরিরিউি 

স্বনোভধনয কৃরল প্রদকৌরী জনোফ মভো0 াঅব্দু োত্তোয ফোাংরোদদ কৃরল গদফলণো াআনরিরিউি (ফোরয) এয ভোরযচোরক রদদফ 

রফগত ০৯ রিদম্বয ২০০৪ মথদক ২৬ জনু ২০০৫রি. তোরযখ মযন্ত াতযন্ত ুনোদভয োদথ দোরিত্ব োরন কদযন।  ভোরযচোরক 

দদ মমোগদোদনয ূদফয রতরন ৩০ জনু ২০০৪রি. মথদক ০৮ রিদম্বয ২০০৪রি. মযন্ত ভোরযচোরক (চররত দোরিত্ব) রদদফ 

কভযযত রিদরন।  ফোরয’য ভোরযচোরক রদদফ দোরিত্ব োরদনয দয রতরন ফোাংরোদদ োি গদফলণো াআনরিরিউদিয ভোরযচোরক 

রদদফও দোরিত্ব োরন কদযন।  

জনোফ মভো0 াঅব্দু োত্তোয ১৯৭৫ োদর যকোযী কভযকতযো রদদফ কৃরল প্রদকৌর রফবোগ, কৃরল ারধদপ্তয (গদফলণো ও রক্ষো) 

াধীদন “বফজ্ঞোরনক কভযকতযো” দদ মমোগদোন কদযন।  এযয রতরন ১৭ ভোচয ১৯৭৬ োদর ফোাংরোদদ কৃরল গদফলণো াআনরিরিউি এ 

উর্দ্যতন বফজ্ঞোরনক কভযকতযো (কৃরল প্রদকৌর) রদদফ মমোগদোন কদযন।  যফতযীদত রতরন রনিরভতবোদফ প্রধোন বফজ্ঞোরনক কভযকতযো 

(১৯৯৩), ভুখয বফজ্ঞোরনক কভযকতযো (১৯৯৫), রযচোরক, প্ররক্ষণ ও মমোগোদমোগ উাআাং (১৯৯৯) এফাং ভোরযচোরক দদ 

(২০০৪) দদোন্নরত প্রোপ্ত ন।  প্ররক্ষণ ও মমোগোদমোগ উাআাং এ দোরিত্ব োরন কোদর রতরন ফোাংরোদদদয রফরবন্ন াঞ্চদর ২০রি “ফোরয 

প্রমুরি ল্লী” গঠন কদযন।  এাআফ প্রমুরি ল্লীয ভোধযদভ  রতরন ফোরযয উদ্ভোরফত রফরবন্ন পদরয উন্নত জোত ও প্রমুরি এফাং 

উন্নত কৃরল মন্ত্রোরত কৃলদকয ভোদম ্রসারোযদণ গুরুত্বূণয বুরভকো োরন কদযন। এিোড়োও ভোরযচোরক রদদফ দোরিত্ব 

োরনকোদর রতরন রফরবন্ন রফশ্বরফদযোরি মমভন ফোাংরোদদ কৃরল রফশ্বরফদযোরি, ময-াআ-ফোাংরো কৃরল রফশ্বরফদযোরি, জোতীি 

রফশ্বরফদযোরি, খুরনো রফশ্বরফদযোরি-এয ররিদকি মভম্বোয রদদফ কৃরল রক্ষো উন্নিদন গুরুত্বূণয াফদোন যোদখন।  

জনোফ মভো0 াঅব্দু োত্তোয ১৯৬৫ োদর ঢোকো মফোিয মথদক ১ভ রফবোদগ এএর এফাং তৎকোরীন ূফয োরকস্থোন কৃরল  

রফশ্বরফদযোরি মথদক মফরক োাআদে (এাআচএর ভভোন) ১ভ রফবোদগ উত্তীণয ন।  ১৯৭৩ োদর ফোাংরোদদ কৃরল রফশ্বরফদযোরি 

মথদক কৃরতদেয োদথ কৃরল প্রদকৌর রফলদি ানোয  রিগ্রী াজযন কদযন।  াতয রতরন কোনোরিিোন রক্ষো ফৃরত্ত রনদি GB Pant 

University of Agriculture and Technology, Pantnagar, UP, India মথদক কৃরল প্রদকৌর রফলদি  

M.Tech  ম্পন্ন কদযন।  এাআ রফশ্বরফদযোরদি াধযিনকোদর রতরন ভিয িোর শুকোদনো এফাং বোঙ্গোদনোয জনয স্বল্ল-খযচ ম্পন্ন মন্ত্র 

উদ্ভোফন কদযরিদরন।  বোযদতয কৃলকদদয রনকি এাআ মভরনরি খুফাআ জনরপ্রি রির।  উদল্লখয মম, রতরন কোনোরিিোন স্করোযর রনদি 

কোনোিোদত রএাআচরি ম্পন্ন কযদত রগদিরিদরন রকন্তু তো াম্পন্ন মযদখাআ তৎকোরীন যকোদয িোদক াঅফোয ারপদ মমোগদোন 

কদযন।  মদর-রফদদর রফরবন্ন োদিরিরপক জোনযোর ও ভযোগোরজদন তোাঁয াদনক গদফলণো রনফন্ধ/ুরোয প্রফন্ধ প্রকোরত দিদি।  

এিোড়োও রতরন ভোরক ভযোগোরজদন রনিরভতবোদফ রফজ্ঞোন গদফলণো রফলিক রফরবন্ন রনফন্ধ প্রকো কদযদিন।  মদর-রফদদর রফরবন্ন 

গদফলণো প্রকদে রতরন প্রধোন গদফলক রদদফ াতযন্ত ুনোদভয োদথ দোরিত্ব োরন কদযদিন।  রতরন রফরবন্ন প্ররক্ষণ, মরভনোয, 

ওিোকয এফাং রদম্পোরজিোদভ মমোগদোদনয উদেদয বোযত, মনোর, োরকস্তোন, চীন, থোাআরযোি, াআাংরযোি, ফ্রোে ও কোনোিো ভ্রভন 

কদযন।  

এ স্বনোভখযোত রফজ্ঞোনী ১৯৪৮ োদরয ১৬ রিদম্বয মযুয মজরোয নকরো উদজরোয রোবো গ্রোদভ এক ম্ভ্রোন্ত ভুররভ রযফোদয 

জন্ম গ্রণ কদযন।  ফযরিগত জীফদন জনোফ মভো0 াঅব্দু োত্তোয ০৪ ন্তোদনয (২ মিদর ও ২ মভদি) জনক। 


