
ড. ইয়াহিয়া মািমুদ, মিাপহিচালক, হিএফআিআই 

 

ড. ইয়াহিয়া মািমুদ িাাংলাদদশ মৎস্য গদিষণা ইনহিটিউট (হিএফআিআই) এি মিাপহিচালক পদদ গত ১৮-০২-

২০১৬ তাহিখ য াগদান কদিন। উক্ত পদদ য াগদাদনি পূদি ে হতহন ইনহিটিউদটি পহিচালক (প্রশাসন ও অর্ ে) এিাং 

ময়মনহসাংিস্থ স্বাদুপাহন যকন্দ্র, িাদগিিাট হচাংহি গদিষণা যকন্দ্র এিাং চাঁদপুিস্থ নদী যকদন্দ্রি চীফ সাদয়হিহফক 

অহফসািসি হিহিন্ন গুরুত্বপূণ ে পদদ দাহয়ত্ব পালন কদিন।  

ড. ইয়াহিয়া মািমুদ িাাংলাদদশ কৃহষ হিশ্বহিদ্যালয়, ময়মনহসাংি যর্দক ১৯৮৪ সাদল মাৎস্য হিজ্ঞাদন স্নাতক এিাং ১৯৮৫ 

সাদল মৎস্য চাষ ও ব্যিস্থাপনা হিষদয় স্নাতদকাতর ি হডরী ী অজনেন কদিন। পিিতীদত হতহন ১৯৮৮ সাদলি ৯ যফব্রুয়ািী 

বিজ্ঞাহনক কম েকতো পদদ ইনহিটিউদট য াগদান কদিন। অতঃপি জনাপান সিকাদিি মনবুদসা (Monbusho) বৃহতর  

হনদয় জনাপাদনি নাগসাহক হিশ্বহিদ্যালয় িদত ২০০০ সাদল মৎস্য হিজ্ঞাদন (Food Hygiene) হপএইচহড হডরী ী ও 

২০০৩ সাদল JSPS (Japan Society for The Promotion of Science) বৃহতর  হনদয় যপাষ্ট ডদটাদিট 

কদিন।  

যপশাগত জনীিদন ড. ইয়াহিয়া মািমুদ জনাতীয় চাহিদাি হনিীদখ গদিষণা পহিচালনা ও যনতৃত্ব প্রদাদন যগৌিিজননক 

অিদান যিদখ আসযেন। তাঁি যময়াদকাদল গদিষণা যেদে ইনহিটিউদটি হিদশষ অরী গহত ও সফলতা অহজনেত িদয়দে। 

উদ্ভাহিত িদয়দে অদনক নতুন নতুন প্রযুহক্ত। তাঁি যনতৃদত্ব অরী াহিকািহিহতর ক গদিষণা পহিচালনা কদি অদনক হিলুপ্তপ্রায় 

মাদেি প্রজননন ও চাষ যকৌশল উদ্ভািন কিা িদয়দে। ফদল হিগত ১২ িেদি চাদষ এসি মাদেি উৎপাদন ৪ গুণ বৃহি 

যপদয় ২০২০-২১ সাদল ২.৬ লে যম. টদন উন্নীত িদয়দে। যদশীয় মাে সাংিেদণি লদেে ২০২০ সাদল ড. ইয়াহিয়া 

মািমুদ যদদশ প্রর্মিাদিি মত ইনহিটিউদট মাদেি লাইি জনীন ব্যাাংক প্রহতষ্ঠা কদিন। প্রাকৃহতক জনলাশদয় যকান মাে 

িাহিদয় যগদল এ ব্যাাংদক সাংিহেত মাে যর্দক তা কৃহেম প্রজননদনি মাধ্যদম পুনরুিাি কিা সম্ভি িদি।  

তাোিা, অন্ত:প্রজননন সমস্যা দূিীকিণ ও রুই মাদেি উৎপাদনশীলতা বৃহিি লদেে তাঁি যনতৃদত্ব যজনদনটিক গদিষণাি 

মাধ্যদম ইনহিটিউট িদত ২০২০ সাদল অহিক উৎপাদনশীল রুই মাদেি উন্নত জনাত (৪র্ ে প্রজনন্ম) উদ্ভািন কিা িদয়দে  া 

যদখদত আকষ েণীয় ও স্থানীয় জনাদতি যচদয় ২০.১২% অহিক উৎপাদনশীল। স্বািীনতাি সুিণ েজনয়ন্তীদত উদ্ভাহিত এই 

উন্নত জনাদতি রুই মাে ‘হিএফআিআই সুিণ ে রুই’ হিদসদি নামকিণ কিা িদয়দে । ‘সুিণ ে রুই’ মাঠ প োদয় সম্প্রসািদণি 

লদেে গত ১০ জুন ২০২১ তাহিদখ আনুষ্ঠাহনকিাদি অিমুক্ত কিা িদয়দে। সুিণ ে রুই ব্যিিাদিি ফদল যদদশ িেদি প্রায় 

০১ লে টন যিহশ রুই মাে উৎপাহদত িদি  াি িাজনাি মূল্য ৩ িাজনাি যকাটি টাকা। 

অপিহদদক, মুহজনিিষ ে উদ াপন উপলদেে ড. ইয়াহিয়া মািমুদ এি প্রস্তািনাি হিহতর দত সিকাি যদদশ রুই জনাতীয় 

মাদেি একমাে প্রাকৃহতক প্রজনননদেে িালদা নদীদক “িঙ্গিন্ধু মৎস্য যিহিদটজন” হিদসদি য াষণা কদি প্রজ্ঞাপন জনািী 

কদিদে। এদত িালদা নদীি মৎস্যসম্পদ সুিহেত িদি এিাং রুই জনাতীয় মাদেি প্রাকৃহতক প্রজননন হনহিত িদি  া 

মাৎস্য উৎপাদন বৃহিদত উদেখদ াগ্য ভূহমকা িাখদি। 

অপ্রচহলত মৎস্যসম্পদ য মন হমঠাপাহনি হিনুদক ইদমজন মুক্তা উৎপাদন, সীউইড, শামুক-হিনুক, কাঁকিা, রী ীন মাদসল 

ও ওদয়িাদিি এি প্রজননন ও চাষ, ৪৬৪ প্রজনাহতি সামুহিক মাদেি কোটালহগাংসি মৎস্যসম্পদ উন্নয়দন তাঁি যনতৃদত্ব 

সমদয়াপদ াগী পহিকল্পনা রী িণ ও হনহিি গদিষণা পহিচাহলত িয়। এসি প্রযুহক্ত উদ্ভাহিত িওয়ায় সুনীল অর্ েনীহতি 

যেদে বিপ্লহিক পহিিতেন সাহিত িদি। 

হতহন িাদগিিাটস্থ হচাংহি গদিষণা যকন্দ্র স্থাপন প্রকদল্পি প্রকল্প পহিচালক হিসাদি উক্ত যকন্দ্র প্রহতষ্ঠায় গুরুত্বপূণ ে 

অিদান িাদখন এিাং ২০১০ সাদল মাননীয় প্রিানমন্ত্রী কতৃেক উক্ত যকন্দ্রটি উদদ্ভািন কিা িয়। 

যদশ/হিদদদশি হিহিন্ন জনাণ োল/সামহয়কীদত তাঁি ১২৬ টি গদিষণা প্রিন্ধ প্রকাহশত িদয়দে। মৎস্য হিষদয় হতহন এখদনা 

হিহিন্ন জনাতীয় বদহনক/সামহয়কীদত হনয়হমত যলখাদলহখ এিাং টিহি টকদশাদত অাংশরী িণ কদিন। হতহন োে জনীিদন 

সাাংিাহদকতাি সাদর্ জনহড়িত হেদলন।হিহিন্ন সামাহজনক ও যপশাজনীহি সাংগঠদনি সাদর্ হতহন জনহিত। হতহন কৃহষহিদ 

ইনহিটিউদটি আজনীিন সদস্য। হতহন িাাংলাদদশ একাদডহম অি এহরী কালচাি (BAAG) এি একজনন যফদলা।  

যপশাগত হিহিন্ন সিা/প্রহশেণ/কম েশালায় অাংশরী িদণি জনন্য হতহন ফ্রান্স, , অদিহলয়া, ইতালী, যনদািল্যাড, , জনাপান, 

নিওদয়, দহেণ যকাহিয়া, মালদয়হশয়া, হফহলপাইন, িািত, যনপাল, ইিান, হমশি, ইদদাদনহশয়া, র্াইল্যাড, , চীন, 

হিদয়তনাম, জনাম োনী, যিলহজনয়াম, লুদেমিাগ ে ও শ্রীলাংকা ভ্রমণ কদিদেন। 

িতেমান মিাপহিচালদকি যময়াদদ গদিষণা যেদে অসামান্য অিদাদনি স্বীকৃহতস্বরূপ িাাংলাদদশ মৎস্য গদিষণা 

ইনহিটিউট সম্মানজননক ‘একুদশ পদক ২০২০’ সি ‘যকআইহি কৃহষ পদক’, ‘মাদকেিাইল ব্যাাংক পদক’, ‘িাাংলাদদশ 

একাদডহম অি এহরী কালচাি’ পদক ও ‘আিটিহি- এনআিহিহস ব্যাাংক পদক’ অজনেন কদিদে। 

তাঁি জনন্মস্থান ময়মনহসাংি যজনলাি ঈশ্বিগঞ্জ উপদজনলাি বসয়দ িাকুিী (দশখ িািী) রী াদম। তাঁি স্ত্রী ড. যমািদসনা যিগম 

তনু একই ইনহিটিউদট চীফ সাদয়হিহফক অহফসাি হিদসদি কম েিত আদেন। হতহন ২ সন্তাদনি জননক। 

 


