
ড. এম লাাদাদ হাাইন, মাররচাক, বাাংাদদল করৃ গদবণা ইনরিরিউি 

 
ড. এম লাাদাদ হাাইন ১৯৪৭ াদর ১৩ রডদম্বর রদরাজুর হজার মঠবারিয়া উদজাধীন দরধভাঙ্গা গ্রাদম তাকুদার 

বারির এক ম্ভ্রান্ত ররবাদর জন্মগ্রন কদরন।  
 

কৃর রবজ্ঞানী ড. হাাইন বাাংাদদল াি গদবণা ইনরিরিউি (রবদজআরআই) মাররচাক থাকা অবস্থায় বাাংাদদল 

রকাদরর কৃর মন্ত্রণাদয়র জাররকৃত আদদল বদ জনু ২০০৫ াদ বাাংাদদল কৃর গদবণা ইনরিরিউদি মাররচাক দদ 

হযাগদান কদরন।  
 

বাাংাদদল াি গদবণা ইনরিরিউিদি মাররচাক দদ দদান্নরতর ূদবে রতরন যথাক্রদম অদটাবর ২০০৩ হথদক এরি ২০০৪ 

া যেন্ত বাাংাদদল কৃর গদবণা কাউরিদ দয-ররচাক (এইআরএ), হদেম্বর ২০০২ হথদক অদটাবর ২০০৩ া 

যেন্ত বাাংাদদল ধান গদবণা ইনরিরিউদি ররচাক (িলান ও াধারণ ররচো) রদদব দারয়ত্ব ান কদরন। এর ূদবে 

রতরন হম ২০০০ হথদক হম ২০০১ যেন্ত হিদণ  বাাংাদদল কৃর গদবণা কাউরিদ দয-ররচাক (এইআরএ) দদ 

দারয়ত্ব ান কদরন। রতরন বাাংাদদল কৃর গদবণা ইনরিরিউদি মাচে ১৯৭৯ াদ উর্ধ্েতন ববজ্ঞারনক কমেকতো দদ হযাগদান 

কদরন এবাং যোয়ক্রদম িধান ববজ্ঞারনক কমেকতো, মুয য ববজ্ঞারনক কমেকতো, ররচাক এবাং মাররচাক রদদব দদান্নরত 

িাপ্ত ন। রবএআরআইদত হযাগদাদনর ূদবে ড. হাাইন ১৯৭০ াদর ১৩ই রডদম্বর দত ১৯৭৯ া যেন্ত কৃর ম্প্রারণ 

অরধদপ্তদর মকুমা কৃর কমেকতো এবাং রবয় রভরিক রবদলজ্ঞ রদদব কমেরত রিদন। এিািাও রতরন রবরভন্ন হবরকারী ও 

রবদদরল াংস্থায় দারয়ত্বূণে দদ কমেরত রিদন এবাং অাংয য গুরুত্বূনে িকদে হনতৃত্ব িদান কদরন।  
 

ড. হাাইদনর রলক্ষা জীবন রি অরত হগৌরদবর। উরন িরতরি রীক্ষায় কৃরতদত্বর রত িথম রবভাগ/দেণীদত উিীণে দয়দিন। 

১৯৬৩ াদ তৎকাীন ূবে ারকস্তান (বতেমাদন বাাংাদদল) কৃর রবশ্বরবদযাদয় ভরতে দয় রতরন িথদম রবএর (এরজ) ১৯৬৮ 

এবাং ১৯৬৯ াদ কৃরতদত্ব এমএর (এরজ) াল কদরন। ১৯৭৮ াদ ইউদক্ররনয়াম কৃর একাদডরম, রকদয়ভ একাদডরম, 

রকদয়ভ, রারলয়া হথদক কৃর অথেনীরতদত কৃরতদত্বর রত রএইচরড রডরগ্র অজেন কদরন।  
 

বরণে কমেজীবদন ড. হাাইন কৃর িযুরি উন্নয়দন রবদল কদর কৃর অথেনীরতদত অদনক অবদান হরদয দিন। মাররচাক 

রাদব গদবণা কাযেক্রদমর আধুরনকীকরণ ও কৃদকর িদয়াজন রভরিক গদবণা াদত হনওয়ার বযাাদর রবজ্ঞানীদদরদক উদ্বুদ্ধ 

কদরদিন। এিািাও মাররচাক থাকা অবস্থায় রতরন িলাদনর অদনক াং্ার াধন কদরন।  রবদল কদর রবএআরআই এর 

ারভেরুদ এও হথদক এএও দদান্নরতর বয় দবোচ্চ ৩১ বির থাকায় দদান্নরত মযা রি।  ড. হাাইদনর বযরিগত 

উদদাদগ এ মযার মাধান ওয়ায় দদান্নরতর হক্ষদে বাররদত রবেব ারধত দয়দি। এ িািাও রতরন ক নােভূি 

ইনরিরিউদির মদধয একমাে বাররদত হনলন িথা চাুর বযবস্থা কদরন।  রবরভন্ন রবশ্বরবদযাদয়র ররিদকি দয রাদব কৃর 

রলক্ষা আধুরনকরদণ রবরবধ রামলে িদান কদরদিন।  ড. হাাইন অদনক হলারভরিক াংগঠদনর দয, রবদলকদর কৃর 

অথেনীরতরবদ রমরতর াধারণ ম্পাদক এবাং িথম ারভেরু িবতেন কদরন।  
 

তার ররচত ববজ্ঞারনক িবন্ধ ও িরতদবদন জাতীয় ও আন্তজারতেক রবরভন্ন জানোদ িকারলত দয়দি। এিািাও রতরন একরি ুস্তক 

িকাল কদরদিন।  


