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অে�িলয়ার িনউ সাউথ ওেয়লস রােজ� বসবাসকারী বাংলােদিশ িচিকৎসকেদর একমা� সংগঠন 
বাংলােদশ �মিডেকল �সাসাই#ট অব এনএসডি%উ (িবএমএস)। অে�িলয়ায় বাংলােদিশ �পশাজীবী 
সংগঠন(েলার মেধ� সবেচেয় বড় ও অন�তম এ#ট। এর সদস�  সংখ�া ৩৫০ জেনর �বিশ। 

িবএমএেসর উেদ�ােগ 0িত বছর নানা অনু3ােনর আেয়াজন করা হয়। তার মেধ� সাং
ৃিতক অনু3ান, 
সাধারণ সভা, সােয়ি9িফক িম#টং, ঈদ পুনিম <লনী, বািষ <ক বনেভাজন ও >নশেভাজ উে?খেযাগ�। 
এরই ধারাবািহকতায় গত ২৯ এি0ল শিনবার সC�া ৬টায় বণ <াঢ� আেয়াজেনর মধ� িদেয় অনু#3ত 
হেয়েছ সংগঠন#টর জাকঁজমকপূণ < সাং
ৃিতক অনু3ান ও বািষ <ক >নশেভাজ। িসডিন শহেরর ওেয়9 
অথ <িভল সাবারেবর �রডগাম �স9াের আেয়াজন করা হেয়িছল এই অনু3ােনর. 

িসডিনেত বসবাসকারী 0ায় সকল 0বাসী বাংলােদিশ িচিকৎসক, তােদর পিরবার ও বন্ধু-বাCেবরা 
�যাগ �দন এই অনু3ােন। সকেলর উপিJিতেত অনু3ান 0াণবK হেয় ওেঠ। কম <ব�Lতার অবসের 
বাংলােদিশ িচিকৎসকেদর এই িমলনেমলা সকলেক অফুরK আনM এেন িদেয়িছল। সকেল 
�মেতিছেলন উৎসেবর আেমেজ।  

িনধ <ািরত সমেয় NO হয় অনু3ান। সPালনা কেরন ডা. আেয়শা আেবিদন এশা ও ডা. বুলবুিল নািতয়া 
নাজ। >নশেভােজর পর NO হয় সাং
ৃিতক অনু3ান। 0থেম NেভQা বRব� �দন সংগঠেনর 
সমাজকল�াণ ও সাং
ৃিতক সSাদক ডা. শােয়খ খান। িতিন অনু3ােনর সূচনা কেরন। সাং
ৃিতক 
অনু3ান দুই পেব < সাজােনা হেয়িছল। 0থম পেব < িছল সংগঠেনর কম <কত<া ও সদস�েদর বRব�, 
অনুে0রণামূলক সTাননা �UV 0দান ও সংগঠেনর উেদ�ােগ 0থমবােরর মেতা 0কািশত 
ম�াগাWজন “0িতYিন”র �মাড়ক উে[াচন। ি\তীয় পেব < অনু3ােনর মূল আকষ <ণ িছল বাংলােদেশর 
জনি0য় ক]িশ^ী সািমনা �চৗধুরীর একক সংগীতানু3ান। 

ডা. আইিরন কিবর ও ডা. কাজী শাহিরয়ার রানার হােত অনুে0রণামূলক সTাননা �UV ত̀েল �দন 
ডা. শরীফউেaৗলাহ ও ডা. আয়াজ �চৗধুরী। 

ম�াগাWজেনর �মাড়ক উে[াচন কেরন সংগঠেনর 0বীণ সদস� ডা. সােদক আহেমদ ও বRব� �দন 
0কাশনা সSাদক ডা. ফখOল ইসলাম।  

ধন�বাদ জািনেয় সংিbc বRব� �দন সংগঠেনর সভাপিত ডা. মিতউর রহমান ও সাধারণ সSাদক 
ডা. িমরজাহান মাজ।ু 

মিতউর রহমান তার বRেব� বেলন, >নিতক দািয়dেবাধ, কােজর 0িত িন3া ও সততা িদেয় কােজ 
�পশাদািরd বজায় রাখেত এবং এখানকার মূলধারার সেe িনেজেদর আরও �বিশ সSRৃ করেত 
হেব। আমার িবfাস, বিহিব <েfর আধুিনক, তথ�িভিgক ও িবhানসTত িচিকৎসা �সবার িবিভi 
(Odপূণ < তথ� উপJাপন ও পরjেরর কম <েbে�র অিভhতা আদান-0দােনর মাধ�েম আমরা 
িচিকৎসা ও িচিকৎসািশbা ব�বJােক আরও উiত জায়গায় িনেয় �যেত পারব। 

িমরজাহান মাজ ুবেলন, িচিকৎসকেদর মেধ� অবশ�ই সহমিম <তা থাকেত হেব। এ#ট Nধু �পশা নয়, 
জীবেনর মহৎ কত<ব�ও। আমরা �দশ �থেক দেূর থাকেলও, দরূেd নাই। �দশে0েম উদ্বুk হেয় 
কম <েbে� িনেজেদর সততা ও �মধা িদেয় কাজ কের যাWQ। বিহিব <েf বাংলােদিশ িচিকৎসেকরা 
সুনাম অজ<ন করেছন, এ#ট এখন আর নত̀ন িকছ̀ নয়। সবাইেক এক জায়গায় এেস কাজ করেত 
হেব। তেবই হয়েতা আগামীর পেথ এিগেয় যাওয়া যােব। 

অনু3ান �শেষ সািমনা �চৗধুরী ও সহেযাগী িশ^ীেদর হােত সংগঠেনর পb �থেক NেভQা উপহার 
�দওয়া হয়। উপহার ত̀েল �দন ডা. �জিস �চৗধুরী, ডা. �জসিমন শিফক, ডা. শায়লা ইসলাম, ডা. 
রিফকুর রহমান, মিতউর রহমান ও িমরজাহান মাজ।ু 

 সংগঠন#টর কায <করী কিম#টর অন�ান� কম <কত<ারা হেলন- সহসভাপিত ডা. রিশদ আহেমদ, ডা. 
শিফক রহমান, ডা. সাWlর িসWaিক। যুm সSাদক ডা. �মেহদী ফারহান ও ডা. কাজী শাহিরয়ার 
রানা। �কাষাধ�b ডা. �জসিমন শিফক, সাংগঠিনক সSাদক ডা. শায়লা ইসলাম, 0চার ও 0কাশনা 
সSাদক ডা. ফখOল ইসলাম, সমাজকল�াণ ও সাং
ৃিতক সSাদক ডা. শােয়খ খান, িশbা 



সSাদক ডা. নাজমুন নাহার। কায <করী সদস� ডা. �জিস �চৗধুরী, ডা. আয়াজ �চৗধুরী, 
ডা.শরীফউেaৗ?াহ, ডা. আমীন মুতািসম, ডা. আেয়শা আেবিদন, ডা. খােলদুর রহমান, ডা. �রজা 
আলী, ডা. জািকর পারেভজ, ডা. আইিরন কিবর, ডা. রিফকুর রহমান বাবুল, ডা. শামসুল আলম 
বাবু, ডা. মইনুল ইসলাম, ডা. মামুন �চৗধুরী, ডা. জাiাত̀ন নাইম, ডা. শিফকুল বার �চৗধুরী, ডা. 
হ̀সাইন আহেমদ। 





 


