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গত ১০/০৫/২০১৪ ইং তািরেখ বাংলােদশ মিডেকল িফিজ  এেসািসেয়শন (BMPA) - 
এর বািষক সাধারণ সভা অ ি ত হয়। থম পযােয় এেসািসেয়শেনর থম ও া ন 
সভাপিত অধ াপক িগয়াস উি ন আহমদ িৃতচারণ কেরন িক ভােব ১৯৮০ এর দশক 
থেক িবিভ  ঘটনা বােহর ফল িতেত ১৯৯৮ সােল BMPA এর সিৃ  হয় এবং এর 

পরবতী সমেয় িকভােব আ জািতক িবেশষ েদরেক িনেয় এর কাযাবলী  হয়। এরপর 
ক ানসার িবেশষ  িচিকৎসক অধ াপক সয়দ আকরাম হােসন িনরাপদ রিডওেথরািপ 
িবষেয় ব  উপ াপন কেরন। িতিন তাঁর বে  বাংলােদশসহ সারা িবে  িনরাপদ ও 
কাযকরী রিডওেথরািপর জ  রিডেয়শন অনেকালিজে র পাশাপািশ মিডেকল 
িফিজিস  – এর  ও দািয়ে র কথা তুেল ধেরন। এর পর এেসািসেয়শেনর সভাপিত 
এবং ঢাকা িব িবদ ালেয়র বােয়ােমিডেকল িফিজ  ও টকেনালজী িবভােগর চয়ারপাসন 
অধ াপক খা কার িসি ক-ই-র ানী িফিজওলিজকাল মজারেম ট এবং বােয়ােমিডেকল 
টকেনালজী উ াবন ও সাের তার িবভােগর ভুিমকা, কােজর অ গিত ও ভিবষ ৎ 

পিরক না উপ াপন কেরন।  
 
পরবতী পযােয় িবগত  বছের এেসািসেয়শেনর  অ গিত, সাফল , সীমাব তা ও 
ব থতাসহ সািবক িবষয় স েক সভায় উপি ত সকলেক অবিহত কেরন এেসািসেয়শেনর 
সাধারণ স াদক অধ াপক আদনান িকবার এবং সভাপিত অধ াপক র ানী। সভায় 
উপি ত কেয়কজন সদস  এ িবষয় েলা িনেয় আেলাচনা কেরন ও উ য়েনর জ  িক িক 
করা যায় স িবষেয় পণূ পরামশ দন। দেশর িচিকৎসা ে  মিডেকল 

সভাপিত, ২০১৪-১৫ 

 
অধ াপক খা কার িসি ক-ই-র ানী 

চয়ারপাসন  
বােয়ােমিডেকল িফিজ  এ ড টকেনালিজ 

িবভাগ 
ঢাকা িব িবদ ালয় 

সাধারণ স াদক, ২০১৪-১৫ 

  
অধ াপক কািমলা আফেরাজ 

ধান ব ািনক কমকতা 
NINMAS 

বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশন 



িফিজিস েদর যথােযাগ ভােব সংযুি করেণর উপায় িনেয় একিট সংি  পযােলাচনার 
মাধ েম সভার এ পযােয়র কাজ শষ হয়। 
 
বািষক সাধারণ সভার ততৃীয় পযােয় ধান িনবাচন কিমশনার জনাব সয়দ রজা হােসন 
এর ত াবধােন পরবিত সশন অথাৎ ২০১৪ ও ২০১৫ সেনর জ  BMPA-এর কাযকরী 
পিরষদ গঠন ি য়া  হয়। িনধািরত পদসমেুহর িবপরীেত কােনা মেনানয়ন না 
থাকায় সভায় উপি ত সদস েদর সােথ আেলাচনা কের ধান িনবাচন কিমশনার আগামী 
২০১৪ ও ২০১৫ সেনর কাযকরী পিরষেদর সদস েদর নাম ঘাষণা কেরন। ২০ সদস  
িবিশ  এ পিরষেদর সভাপিত হেলন ঢাকা িব িবদ ালেয়র বােয়ােমিডেকল িফিজ  এ ড 
টকেনালজী িবভােগর চয়ারপাসন অধ াপক খা কার িসি ক-ই-র ানী এবং সাধারণ 

স াদক হেলন বাংলােদশ পরমা   শি  কিমশন এর NINMAS এর চীফ সাইি টিফক 
অিফসার অধ াপক কািমলা আফেরাজ। সভায় ৫ সদস  িবিশ  একিট উপেদ া পিরষদও 
গঠন করা হয়।  
নতুন পিরষদ ঘাষণার পর সভাপিত অধ াপক র ানী সামেন এিগেয় যাবার জ  সবার 
সহেযািগতা কামনা কেরন। একিট মধ া  ীিত- ভােজর মাধ েম সভা শষ হয়। 
 


