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বাংলােদশী আেমিরকান ড. সুলতানা ন�ুন নাহােরর িবেশষ স�াননা
লাভ

কল�াস অিহও �থেক মিন�ল ইসলাম মিন
অিহও ��ট ইউিনভািস�িটর এে�ানিমর �েফসর ড.  সুলতানা
নু�ন নাহার স�িত িমশেরর কায়েরােত অনুি�ত এক �সিমনাের
আল�াফা� �লজার �টকেনালিজ ও অ�াি�েকশান এ িবেশষ
অবদােনর জন� িবেশষ স�ােন ভূিষত হেয়েছন। ক�া�ার
িচিকৎসায় এ�ের �লজার এ গেবষণার জন� তােক এই স�াননা
পদক �দান করা হয়। তাছাড়া িমসেরর �িপকাল �সাসাইিট অফ
�লজার সােয়� তােক ম�ােডল অফ হােয়� অনার এর স�াননা
পদক �দান কেরন। এই পয�� �মাট ১৪ জন এই পদেক ভূিষত
হেয়েছন,  যােদর মেধ� �নােবল িবজয়ী আহেমদ জাওয়াল ও
রেয়েছন। ড. নাহারেক কায়েরা ইউিনভািস�িট িশ� অফ কায়েরা
পদকও �দান কেরন। ড. সুলতানা নাহার ক�া�ার িচিকৎসােয়
�লজার �টকেনালিজর ব�াবহার ও �হ ন�ে�র �ভাবেক কােজ
লাগােনার িবষেয় গেবষণা কের যাে�ন এই িব�ানী। এই পয��
আেমিরকাসহ পৃিথবীর অেনক �দেশর জান�ােল তার গেবষণার

িবষেয় িনব� �কাশ হেয়েছ, এবং অসংখ� পদেক িতিন ভূিষত হেয়েছন। ড. সুলতানা নাহার ঢাকা িব�িবদ�ালয় �থেক মা�াস�
�শষ কেরন, এরপর অিহও ��ট ইউিনভািস�িট �থেক িতিন িপ এইচ িড িড�ী অজ�ন কের �সখােনই িশ�কতা ও গেবষণা ��
কেরন। ড. সুলতানা নু�ন নাহার এর এই স�ান �াি�েত বাংলােদশী কিমউিনিট তােক �েভ�া ও অিভন�ন জািনেয়েছন ।
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