বাংলােদশ )মিডেকল )সাসাই/ অব িনউ সাউথ ওেয়লস (িবএমএস)-এর অ8ম
বা;ষক
9 সােয়<িফক িম/ং ও সাধারন সভা ২০১৮

বাংলােদশ )মিডেকল )সাসাই/ অব িনউ সাউথ ওেয়লস (িবএমএস)-এর বা:ষ8ক সােয়;িফক িম/ং এবং সাধারন সভা গত ২২ )শ )সেBCর
নেভােটল িসডিন অিলিEক পাকG িমলনায়তেন অনুIত হয়।সারা িদনবLাপী িবপুল সংখক িচিকৎসেকর উপিQিতেত এবং িবিভR কমসূ
G িচর
মধL িদেয় অতLT সফলভােব অনুUান/ সER হয়।কমসূ
G িচ VরW হয় সকাল আট ঘ/কায়।
VরWেতই চমG িবেশষZ ডাঃ িজিলয়ান ওেয়লস (Dr Jilli*n Wells) ডামাG েটালিজ ওয়াকশপ
G
এ িবিভR চমG )রােগর উপর িবশদভােব আেলাচনা
G ওং (Curtis Wong) তােদর )পশাগত কাজ ও অিভZতার
কেরন. এর পর অধLাপক ডাঃ )রজা আলী এবং িফিজও )থরািপ] কা/স
আেলােক কমন ^Lাকচার ও ইনজুিরর উপর পযাG েলাচনা কেরন। মধLা`েভােজর পর ডাঃ রাফাত ইসলাম ও ডাঃ রািহ আকিলমা র সaালনায়
অনুIত হয় বা:ষ8ক সােয়;িফক িম/ং।bাগত বcবL রােখন সংগঠন/র সাধারন সEাদক ডাঃ িমরজাহান মাজু।
সােয়;িফক িম/ং- এর eথম পেবG িবিভR িবষেয়র উপর আেলাচনায় অংশfহণ কেরন ডাঃ )জবh েRসা রহমান, ডাঃ িরটন দাস, ডাঃ )শািভনী
িসভাগনানাম (Dr Shobini Siv*gn*n*m) এবং ডাঃ কিণকা আগরওয়াল (Dr K*nik* Ag*rw*l). iবকালীন চা িবরিতর পর আবার
VরW হয় আেলাচনা সভা। িjতীয় পেবG অংশfহণ কেরন /েমািথ ডাঃ লেরk িকম (Dr L*wrence Kim), িনহাল িড lূজ (Nih*l
DʼCruz), ডাঃ সিফকhল বার )চৗধh রী এবং সহেযাগী অধLাপক ডাঃ )রজা আলী.
এ পবG দু/ পিরচালনা কেরন উc সংগঠেনর িশnা সEাদক ডাঃ নাজমুন নাহার। িতিন তঁ ার বcেবL এডhেকশন সাব কিম/র সকল সদসL,
অংশfহণকারী এবং pনসরেদর ধনLবাদ জানান।
সােয়;িফক িম/ং-)শেষ সভাপিত ডাঃ মিতউর রহমান এডhেকশন সাব কিম/র সকল সদসL, উপিQত িচিকৎসকবqr এবং pনসরেদর
ধনLবাদ জানান। ।
এরপর iনশেভােজ আপLািয়ত করা হয় সবাইেক।iনশেভােজর পর VরW হয় বা:ষ8ক সাধারন সভা।সভাপিত মিতউর রহমােনর সভাপিতেs,এ
পেবG সাধারন সEাদক ডাঃ িমরজাহান মাজু eধান সমtয়কারীর ভuিমকা পালন কেরন। VরWেতই )ফডােরশন অব বাংলােদশ )মিডকLাল
)সাসাই/ অব অেvিলয়া-র সভাপিত ডাঃ আয়াজ )চৗধh রী )ফডােরশেনর পn )থেক িবএমএস এর কাযকরী
G
কিম/েক )ফডােরশেনর eথম

)সাসাই/ অব অেvিলয়া-র সভাপিত ডাঃ আয়াজ )চৗধh রী )ফডােরশেনর পn )থেক িবএমএস এর কাযকরী
G
কিম/েক )ফডােরশেনর eথম
কনেভনশন এর আেয়াজন করার জনL ধনLবাদ জানান। এরপর িতিন সংেnেপ )ফডােরশেনর িবিভR কাযl
G েমর উপর আেলাকপাত কেরন।
এরপর )বেনেভােলw ফাx এর eধান িহেসেব ডাঃ শরীফ উদ )দৗলা ফাx এর বতমান
G
কাযlম
G
িনেয় আেলাচনা কেরন. বা:ষক
8 আ:থ8ক
eিতেবদন তhেল ধেরন উc সংগঠেনর )কাষাধLn িচিকৎসক )জসিমন শিফক। সংগঠন/র বা:ষক
8 কাযG িববরণী ও আয়-বLেয়র eিতেবদেন
পর উপর সদসLেদর আেলাচনা )শেষ সবসy
G িতlেম তা পাস হয়।
এরপর বা:ষ8ক eিতেবদন উপQাপন কেরন সাধারন সEাদক িমরজাহান মাজু. িতিন গত এক বছের সংগঠেনর িবিভR কাযlম
G
তhেল ধেরন
এবং এর সােথ জিড়ত সকল উপ কিম/েক ধনLবাদ জানান. িতিন জানান-এ সংগঠন/র উেদLােগ eিত বছর িবিভR অনুUােনর আেয়াজন
করা হয়। তার মেধL বা:ষক
8 iনশেভাজ, সাং|qিতক অনুUান, সাধারণ সভা, সােয়;িফক িম/ং, ঈদ পুন:মলনী
8
ও বা:ষক
8 বনেভাজন
উে~খেযাগL। এছাড়াও সংগঠন/ )দেশ এবং অেvিলয়ােত িবিভR সামািজক কমকা
G েx অংশ fহণ কের থােক. সPিত অেvিলয়ােত nরা
পীিড়ত চাষীেদর আ:থ8ক সহেযািগতার উে~খ কেরন িতিন. এসময় উপিQত সংগঠেনর অনLানL সদসLেদর িবিভR eের উর )দন বcারা।
মুc আেলাচনায় সদসLরা সংগঠনেক এিগেয় )নওয়ার )nে তােদর সুিচিTত অিভমত তhেল ধেরন।
এরপর সভাপিত মিতউর রহমান সমাপিন বcবL িদেয় এই পব/র
G
সমাি )ঘাষণা কেরন। িতিন তঁ ার বcেবL গত দু বছের সংগঠেনর সকল
কাযl
G েম সকেলর সহেযািগতার জনL ধনLবাদ জানান। একইসােথ িতিন নতhন কিম/র সবাইেক অিfম অিভনrন জানান। িতিন আশাবাদ
বLc কেরন )য নতhন কিম/ িনরেপnতা বজায় )রেখ ভিবষLেত িব এম এস এর ভাবমূ:তে8 ক আরও সমৃ শালী করেব। সব )শেষ িতিন পুরাতন
কিম/ িবলু )ঘাষণা কেরন।
এখােন উে~খেযাগL )য বাংলােদশ )মিডেকল )সাসাই/ অব িনউ সাউথ ওেয়লস গত ১৫ই )সেBCর ওেয়]িমড হাসপাতােল এক/ ায়াল
মূলক িিনকLাল পরীnার (mock ex*m) আেয়াজন কের। িব এম এস এর িবেশষZ ডাcারেদর তTাবধােন িবপুল সংখLক িশnাথী
ডাcার এেত অংশ )নন। অনুUান/র পিরচালনায় িছেলন িশnা সEাদক ডাঃ নাজমুন নাহার এর )নতqেs এডhেকশন সাব কিম/র সকল
সদসL। এখােন িবেশষ ভােব উে~খL )য িব এম এস ২০১০ )থেক িনয়িমত ভােব এ ধরেনর পরীnার আেয়াজন কের আসেছ।
সবেশষ পেবG ২০১৮-২০২০ )ময়ােদর জনL ২৭ সদসLিবিশ পিরচালনা পষদ
G িনবাG িচত করা হয়। এ পব/
G পিরচালনা কেরন eধান িনবাচন
G
কিমশনার ডাঃ )তাজােyল )হােসন । সহেযািগতায় িছেলন ডাঃ নুরWল ইসলাম এবং ডাঃ রিবউল আলম।

নবিনবাG িচত কাযকরী
G
কিম/র কমক
G তারা
G হেলন; সভাপিত ডা. শায়লা ইসলাম। সহসভাপিত ডা. রিশদ আহেমদ, ডা. িমরজাহান মাজু ও ডা.
আিমন মুতািসম। সাধারণ সEাদক ডা. জািকর পারেভজ। যh  সEাদক ডা. খােলদুর রহমান ও ডা. আয়শা আেবিদন. )কাষাধLn ডা.
)জসিমন শিফক, সাংগঠিনক সEাদক ডা. )মেহিদ ফারহান, িশnা সEাদক ডা. নাজমুন নাহার, eচার ও eকাশনা সEাদক ডা. ফখরWল
ইসলাম এবং সমাজকলLাণ ও সাং|qিতক সEাদক ডাঃ ফাইজুর )রজা ইমন। কাযকরী
G
কিম/র অনLানL সদসLরা হেলন; ডা. মিতউর রহমান,
ডা. শিফকhর রহমান, ডা. )হােসন আহেমদ, ডা. )জিস )চৗধh রী, ডা. শিফকhল বার )চৗধh রী, ডা. শােয়ক খান, ডা. )রজা আলী, ডা. মইনুল
ইসলাম, ডা. জাRাতhন নাইম, ডা. আইিরন কিবর, ডা.হািলম )চৗধh রী, ডা.আসাদুামান, ডা.ইশরাত জাহান িশী, ডা.জিসম উিন এবং
ডা.তাইফা আহেমদ মুন.
নব িনবাG িচত সভাপিত ডাঃ শায়লা ইসলাম তার উোধনী ভাষেণ িবএমএস এর নতhন কাযক
G ির পিরষদ এবং সকল সদসLেদর ধনLবাদ
জানান। িতিন বেলন িবএমএস একইসােথ সকল িশnানিবশ এবং িসিনয়র ডাcারেদর সংগঠন। িতিন সবাইেক সােথ িনেয় সামেন এিগেয়
যাবার অীকার কেরন এবং সকেলর সহেযািগতা কামনা কেরন। eেয়াজনীয় সংিবধান সংেশাধন, সংেযাজন এবং িশnানিবশ িচিকৎসকেদর
সকল eকার সাহাযL সহযh িগতার সংক বLাc কেরন। নব িনবাG িচত সাধারণ সEাদক সEাদক ডাঃ জািকর পারেভজ তার বcেবL িবগত
কাযকরী
G
কিম/র সকল সদসLেদর তােদর অবদােনর জনL ধনLবাদ জানান। একইসােথ িতিন সবাইেক রণ কিরেয় )দন )য িবএমএস বাংলােদিশ িচিকৎসকেদর এক/ অরাজৈনিতক, ধমিG নরেপn এবং এক/ অলাভজনক সংগঠন। িতিন িব এম এস )ক সব ধরেনর রাজনীিত
)থেক মুc রাখার জনL এর সকল সদসLেদর আহবান জানান। এরপর অনুUােনর সমাি )ঘাষণা করা হয়।
বাংলােদশ )মিডেকল )সাসাই/ অব িনউ সাউথ ওেয়লস অেvিলয়ার িনউ সাউথ ওেয়লস রােজL বসবাসকারী বাংলােদিশ িচিকৎসকেদর
এক/ সংগঠন।এর িনবিত সদসL সংখLা ৩০০ জেনরও )বিশ।
ডাঃ ফখরWল ইসলাম
eকাশনা সEাদক, বাংলােদশ )মিডেকল )সাসাই/ অব িনউ সাউথ ওেয়লস।

