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নারী িব�ানীেদর �রাল মেডল ডঃ সুলতানা ন�ুন নাহার
এর অ�ােমিরকান িফিজক�াল �সাসাইিট এ�াওয়াড� লাভ

�বাসী সংবাদ

নারী িব�ানীেদর �রাল মেডল ডঃ সুলতানা ন�ুন নাহার এর অ�ােমিরকান িফিজক�াল �সাসাইিট
এ�াওয়াড� লাভ

মিন�ল ইসলাম মিন, কল�াস ওহাইও �থেক, ১৭ নেভ�র,

এএনিব২৪  :  ওহাইও ��ট ইউিনভািস�িটর এে�ানিমর
�েফসর বাংলােদশী অ�ােমিরকান ডঃ সুলতানা ন�ুন নাহার
স�িত অ�ােমিরকান িফিজক�াল �সাসাইিট এ�াওয়াড�
২০১৩ লাভ কেরেছন। �ফারাম অফ ই�ারন�াশনাল িফিজ�
�বিত�ত এই এ�াওয়াড� �িত ২ বছর পরপর �দান করা হয়।
সং�ািটর ওেয়বসাইেট এই এ�াওয়াড� এর �ঘাষণা �কািশত
হেয়েছ,  এবং ডঃ সুলতানা ন�ুন নাহারেকও তার এই
এ�াওয়াড� �াি�র িবষয়িট িচিঠর মাধ�েম িনি�ত করা
হেয়েছ। পরবত� ীেত অন�ুােনর মাধ�েম তার হােত আই

এ�াওয়াড� তুেল �দয়া হেব বেল িচিঠেত জানােনা হেয়েছ বেল জানা◌্ন ডঃ নাহার। মুসিলম নারী
িব�ানীেদর �রাল মেডল িহসােবও তােক উে�খ করা হেয়েছ। পদাথ�িবদ�া গেবষণায় িবেশষ
অবদােনর জন�, িবেশষ কের তৃতীয় িবে�র �দশ�িলেত পদাথ�িবদ�া িশ�া ও গেবষণা স�সািরত
করার ��ে� তার �েচ�ার জন� তােক এই স�ানজনক এ�াওয়ােড� ভূিষত করা হেয়েছ।এই পয��
আেমিরকাসহ পৃিথবীর অেনক �দেশর জান�ােল তার গেবষণার িবষেয় আিট� েকল �কািশত হেয়েছ,

এবং অসংখ� পদেক িতিন ভূিষত হেয়েছন। ডঃ সুলতানা নাহার ঢাকা িব�িবদ�ালয় �থেক ১৯৭৭
সােল িফিজ� অনােস� �থম ��ণীেত �থম ও ১৯৭৯ সােল �থম ��ণীেত �থম হেয় মা�াস�
িড�ী অজ�ন কেরন। এরপর আেমিরকার িমিশগােনর ওয়ায়েন ��ট ইউিনভািস�িট �থেক ১৯৮২
সােল মা�াস� ও ১৯৮৭ সােল িপ এইচ িড িড�ী অজ�ন কেরন। ১৯৯৩ সাল �থেক িতিন অিহও
��ট ইউিনভািস�িটেত িশ�কতা ও গেবষণা সু� কেরন। িমি�ভাষী ডঃ সুলতানা ন�ুন নাহার
বাংলােদশী কিমউিনিটেত �কয়া আপা নােমই পিরিচত,  তার এই স�ান �াি�েত বাংলােদশী
কিমউিনিট তােক �েভ�া ও অিভন�ন জািনেয়েছন ।
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