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বিবিৎসা প্রসিায় বিষ্ঠা ও বিশেষ অিদাশির জিয ডা: আসমা ইসলাম সৃ্মবি স্বর্ণ পদি 

েদাি 
 

ঢািা, িাাংলাশদে, ১২ প্রেব্রুয়াবর, ২০২৩: আজ আইবসবডবডআর,বি-র সাসািাওয়া বমলিায়িশি ডা: আসমা ইসলাম সৃ্মবি স্বর্ণ পদি 

েদাি িরা হশয়শে। ডা: আসমা ইসলাম স্মরশর্ এিাং েবিষ্ঠািবির িমণীশদর এিবিষ্ঠিা ও িশ ার পবরশ্রশমর স্বীিৃবিস্বরূপ ২০০৯ 

প্রেশি েবি িের এই পুরস্কারবি েদাি িরা হয়।   

ডা: আসমা ইসলাম, ৭০-এর দেি প্রেশি শুরু িশর োয় দুই দেি ধশর এিজি বিষ্ঠািাি ও অিুরাগী জিস্বাস্থ্য গশিষি বহশসশি 

আইবসবডবডআর,বি-প্রি দাবয়ত্ব পালি িশরি এিাং হশয় উশ ি এিজি িমণীর প্রিশয়ও প্রিবে। ১৯৯৫ সাশল িার অিালেয়ার্ হয়। 

খািার সযালাইি বিশয় গশিষর্া িাাঁর প্রপোজীিশির অিযিম উশেখশ াগয অিদাি  া সারা বিশে সাি প্রিাবির প্রিবে মািুশষর োর্ 

িাাঁবিশয়শে। বিবি জিস্বাস্থ্য উন্নয়ি, বিিাবমি-এ ঘািবি এিাং স্বাস্থ্য খাশি অিযািয জরুরী সমসযা প্রমািাশিলায় গশিষর্া িশরশেি। 

জিস্বাস্থ্য খাশি িাশজর মাধযশম মািুশষর জীিি উন্নয়শির এই অিুরাগ ও বিষ্ঠাশি স্মরর্ িরশি ও সম্মািিা জািাশি িাাঁর িাই ডা: 

মইিুবিি আহশমদ এই পুরস্কার েদাশির আশয়াজি িশরি।  

পুরস্কার েদাশির মািদশের মশধয উশেখশ াগয বেল প্ররাগীর প্রসিা, প্ররাগী এিাং সহিমণীশদর েবি আিরর্ ও মশিািাি, বিবিৎসা 

সরঞ্জাম পবরিালিায় দক্ষিা এিাং ডায়বরয়ার োদুিণাি িালীি সমশয় দৃঢ়িার সাশে িাজ িরা। এ িের প্রমাোঃ মবিরুজ্জামাি, বসবিয়র 

স্টাে িাসণ, ২০২২-এ িমণশক্ষশে িার বিশেষ অিদাশির জিয ডা: আসমা ইসলাম সৃ্মবি স্বর্ণ পদি প্রপশয়শেি। এিই অিুষ্ঠাশি, 

আইবসবডবডআর,বি আরও সাি জি হাসপািাল িমণীশি িাশদর উশেখশ াগয অিদাশির জিয প্রেস্ট েদাি িশর। পুরস্কারোিশদর 

মশধয িাবসণাং অবেসার মমিাজ প্রিগম, িাবসণাং অবেসার িযােবরি িস্তা, বসবিয়র স্টাে িাসণ মাহরাি প্রহাশসইি, প্রেশলা িাসণ অজুণি দাস 

রািুল, বিবিিযাল প্রেশলা ডা: প্রমহরীি প্রিৌধুরী, বিবিিযাল প্রেশলা ডা: খাবলদ হাসাি প্ররাগীর প্রসিার জিয, এিাং ডা: েবমিা গুহ িার 

বেক্ষাগি অজণশর্র জিয সম্মািিা প্রপশয়শেি।  

পুরস্কার েদাি অিুষ্ঠাশি েধাি অবিবে বহশসশি উপবস্থ্ি বেশলি িাাংলাশদে আওয়ামীলীগ এর প্রেবসবডয়াম সদসয ও িাাংলাশদে 

প্রমবডিযাল এশসাবসশয়েি এর সিাপবি ডা: প্রমাস্তো জালাল মবহউবিি। আইবসবডবডআর,বি-র বিিণাহী পবরিালি ড. িাহবমদ 

আহশমদ এর সিাপবিশত্ব অিুষ্ঠাশি বিশেষ অবিবে বহশসশি উপবস্থ্ি বেশলি আইবসবডবডআর,বি-র োক্তি গশিষি ও প্রহলে এন্ড 

বিউবিেি োউশন্ডেশির সিাপবি ডা: রুখসািা হায়দার। আইবসবডবডআর,বি হাসপািাল েধাি ডা: িাহারুল ইসলাম ও েবিষ্ঠাবিবির 

অিযািয িমণিারী এিাং বিবিন্ন গর্মাধযমিমণীশদর উপবস্থ্বি অিুষ্ঠািবিশি আরও স্মরর্ীয় িশর প্রিাশল।  

ডা: প্রমাস্তো জালাল মবহউবিি, িাাঁর িক্তশিয িশলি, “িাাংলাশদশে গশিষর্া প্রক্ষশে ডা: আসমা ইসলাশমর অিদাি বিরস্মরর্ীয় হশয় 

োিশি। বিবি অশিিশি অিুোবর্ি িশরশেি এিাং িবিষযৎ েজশের জিয পেেদেণি বেশলি। িরুর্ গশিষিশদর উবিৎ িার 

প্রিিিায় উদু্বদ্ধ হশয় গশিষর্াশি এবগশয় বিশয়  াওয়া।” 
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আইবসবডবডআর,বি-র বিিণাহী পবরিালি ড. িাহবমদ আহশমদ িশলি, “এই পুরস্কার বিবিৎসা প্রসিায় আমাশদর বেয় সহিমণী ডা: 

আসমা ইসলাশমর অিুি বিষ্ঠা ও িার পবরেমার সৃ্মবির েবি উপ ুক্ত শ্রদ্ধাঞ্জবল। এিইিাশি  ারা িশ ার পবরশ্রম ও এিাগ্রিার 

মাধযশম এই প্রক্ষশে প্রশ্রষ্ঠত্ব অজণর্ িশরশেি িাশদর সম্মাি জািাশি প্রপশর আমরা গবিণি। সমাশজর বিত্তোলী িযাবক্তরা িাাংলাশদশের 

স্বাস্থ্য খাশি এই ধরশির আরও পুরস্কার েিিণি িরার েয়াস বিশল িা স্বাস্থ্যিমণীশদর উৎসাহ েদাশির পাোপাবে বিবিৎসা প্রসিার 

িযাপি উন্নবি ঘিাশি।” 

ডা: মইিুবিি িার িক্তশিয িশলি, “ডা: আসমা ইসলাম সৃ্মবি পুরস্কার আমার িাশে আমার প্রিাশির প্রিিিার ধারাশি সম্মািিা 

জািাশিার ও হাসপািাশলর িমণীশদর সশিণাত্তম  ত্ন েদাশির জিয উৎসাবহি িরার এিবি উপায়। আবম আো িরশিা এই সম্মািিা 

অিযািয স্বাস্থ্যশসিা েবিষ্ঠাশির জিয এিই রিম পদশক্ষপ গ্রহশর্র অিুশেরর্া বহশসশি িাজ িরশি প্র ি সিল িমণী িাশদর িাশজর 

জিয স্বীিৃি অিুিি িশর ও উৎসাহ লাি িশর।” 

২০০৯ সাল প্রেশি েবি িের ডা: আসমা সৃ্মবি পুরস্কার েদাি আইবসবডবডআর,বি-র এিবি িাৎসবরি ঐবিশহয পবরর্ি হশয়শে  া 

িাাঁর প্রিিিায় উদু্বদ্ধ িমণীশদর িশ ার পবরশ্রম এিাং অিদাশির স্বীিৃবি প্রদয়। আজশির অিুষ্ঠািবি প্ররাগীর প্রসিার গুরুত্ব এিাং এর 

মাধযশম এিজি িযবক্ত অসাংখয মািুশষর জীিশি ইবিিািি েিাি প্রেলশি পাশরি িা আিারও স্মরর্ িবরশয় প্রদয়। 
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