Subject Review:Biomedical Engineering (BME)
Biomedical Engineering is basically engineering in medicine. The statistics of
course is 75% electronics and 25% medicine. Bio-medical engineer deals with the
sales and services of medical equipments and developing health care devices and
procedures that has a solution to medical and health problems by combining
engineering principles and techniques in medicine field and biology.

What is its scope?
There will be a huge scope in bio-medical engineering until no hospitals are
functional. If you are a little business minded you can make a huge profit in the
sales section of medical equipments. Bio-medical engineers are employed in
industries, hospitals, research faculties of educational and medical institutes, in
teaching, and in government regulatory agencies. You have a lot of scope in the
servicing section because now a day it is hard to find engineers for servicing. Just
imagine a country and imagine many hospitals, dental clinics, health clinics etc.
Nothing functions without medical equipments. And every equipment needs
periodic servicing. Bio- medical engineers are also required in all medical clinics
and hospitals for routine and breakdown maintenance. The work that comes under
this are acceptance testing, maintenance planning, risk analysis, routine calibration,
preventive maintenance, repairs, maintaining inventory of spare parts etc. The
other works are design, development and research of devices, technologies etc.
This includes modifying the existing equipment, software development,
networking etc. If you are interested in the research field, that too is good because
everyone are trying to invent medical equipments that are flexible, reliable and
simple to use. Every student undergoes internship during their course and for you
to be outstanding and to get an upper hand in placements it is always better to do
internship abroad during your engineering course. You can also go for higher
studies such as MBA, MSc. or M.Engg. If you are planning to go for sales and
services it is better to go for MBA. And for those who want to do post graduation
in the technical side it is better to do MS abroad in good colleges. The scope of
doing MS abroad is too high (especially in Europe). The facility is great and the
research is too good in the perspective of this subject as well.

বােয়ােমিডেকল ই

িনয়ািরং িকঃ

েকৗশল বা ই িনয়ািরং হে মানুেষর সমস াবলী সমাধান এবং জীবনেক সহজ
করার জন ব ািনক এবং যু গত
ােনর েয়াগ। আর বােয়ােমিডেকল
ই িনয়ািরং হল িচিকৎসািবদ া এবং েকৗশলিবদ ার সংিম ণ যা েকৗশলিবদ ার
নীিত ও নকশার সাহােয
া েসবােক উন্নত করেত কাজ করেছ।
েকৗশলিবদ ার এই অংেশ কৃ ম অ , িচিকৎসা স া িবিভ য পািত, িবিভ
ঔষধ সহ ভিবষ ৎ িচিকৎসােসবার নতন নতন স াবনা, আিব ার িনেয় আেলাচনা
করা হয়।

বােয়ােমিডেকল ই

িনয়ারেদর কাজঃ

বােয়ােমিডেকল ই িনয়ারেদর কােজর
িনেয় ভাবেতই সবার আেগই আমরা
ধু িচিকৎসাে
উে খ কির। কৃত ভােব, বােয়ােমিডেকল ই িনয়ারেদর কাজ
ধু িচিকৎসাে ে ই সীমাবধ নয়। আমরা সকেলই Genetic Engineering,
Robotics, Tissue Engineering, Microbiological Engineering, Neural Engineering
এর নাম েনিছ। এসবই বােয়ােমিডেকল ই িনয়ািরং এর অংশ।
আসেত
পাের, Robotics আবার িকভােব িচিকৎসা েকৗশেল কােজ লাগেত পাের; এখােনই
আর ১০টা েকৗশলিবদ া থেক বােয়ােমিডেকল ই িনয়ািরং িভ । বতমােন
Robot-assisted Surgery খুব আেলাচনার িবষয় যখােন, সাজন সরাসির অে াপচার
না কের Robot িনয় েণর মাধ েম অে াপচার স
কেরন।
াে ট ি ,
কািডয়াক ভালভ মরামত এবং গাইেনােকািলক সাজাির সহ নানা রকম সাজািরর
ে Robot ব বহার স ব হে । এসবই বােয়ােমিডেকল ই িনয়ািরং এর
েয়াগ। Prosthetic heart, lung, kidney, eye, limbs এ সবই বােয়ােমিডেকল
ই িনয়ারেদর তির।

বােয়ােমিডেকল ই

িনয়ািরং এ যা যা পড়ােনা হয়ঃ

• Bioinformatics
• Biomechanics
• Biomaterial
• Biomedical optics
• Biomedical Sensor
• Human Anatomy and Physiology
• Tissue and Regenerative Engineering

• Genetic Engineering
• Neural Engineering
• Bio-chemical Engineering
• Pharmaceutical Engineering
• Bio-instrumentation
• Medical Devices – Medical imaging, Implants, Bionics
• Clinical Engineering
• Rehabilitation Engineering
• Healthcare Management

বােয়ােমিডেকল ই িনয়ািরং যভােব অন ান
ই িনয়ািরং হেত আলাদাঃ
িবএমই ক অেনক েলা িবষেয়র সংিম ণ বলা যায়। যােদর
া ািমং ভােলা
লােগ, তােদর জন এখােন আেছ বােয়াইনফরেম ট , যােদর ভােলা লােগ
মকািন তােদর জন আেছ বােয়ােমকািন , যােদর রাব ট িনেয় কাজ করার
ই া, তােদর জন ও আেছ কাজ করার িবশাল
, এছাড়াও ইেলক কাল এর
সােথ বােয়ােমিডেকল ই িনয়ািরং ওতে াতভােব জিরত। িবএমই ত Human
Anatomy and Physiology ও পড়ােনা হেয় থােক, যা িকছটা মিডক াল স্টেড এর
অনুভূিত এেন িদেব! তেব এখােন মিডক াল এর মত অত গভীর ভােব পড়েত
হেবনা, আমােদর কাজ করার জন Human Body স েক যতটকু জানা দরকার
ততটকু পড়ােনা হেব।
আমােদর ক একই সােথ ডা ার এবং ই িনয়ার বলা হয়; কারণ আমরা যমন
ডা ারেদর মত মানুষ স েক জানিছ, তমিন িচিকৎসা
ে উ িতর জন
ই িনয়ার িহেসেব কাজ ও করিছ। তাই িবএমই চিলত েকৗশল িবষয় েলা হেত
িভ এবং versatile।
মূলত থম ২-৩ সিম াের সব ই িনয়ািরং এই িকছ basic course পড়ােনা হেয়
থােক, এরপর থেক সবাই সবার িফ
অনুযায়ী পেড়। িবএমই থেক উপেরর
সকল িবষয় এর উপর higher studies ও করা যােব।

বােয়ােমিডেকল ই

িনয়ারেদর চাকিরর

ঃ

িবএমই বাংলােদেশর
াপেট নতন। এখনও
াজুেয়শন কমি ট কের কও
বর হয়িন , তাই বাংলােদেশ এর চাকুিরে
কমন হেব স স েক কান সু
তথ িকংবা পিরসংখ ান নই। তেব এ িনেয় হতাশ হবার িকছ নই। কারণ মানুেষর
শারীিরক সীমাব তােক অিত ম করার চ া অতীেত িছেলা , বতমােন আেছ এবং
ভিবষ েতও থাকেব । তাই বলা যায়, বােয়ােমিডেকল ই িনয়ারেদর চািহদা মাগত
বাড়েব।
• বতমােন িত ট সরকাির হাসপাতােল এক ট বােয়ােমিডেকল ই িনয়ার এর
পা
আেছ। িক
এখেনা বাংলােদেশ কান
াজুেয়েটড বােয়ােমিডেকল
ই িনয়ার না থাকায় সখােন কান ইেলক কাল ই িনয়ার অথবা টকিনিশয়ান
িদেয় কাজ চালােনা হে । ভিবষ েত সরকাির হাসপাতাল সহ অন ান বসরকাির
হাসপাতাল েলা তও আরও বােয়ােমিডেকল ই িনয়ারেদর পা থাকেব বেল
আশা করা যায়।
• বােয়ােমিডেকল ই িনয়ািরং পেড় িবিভ
সরকাির ও
বসরকাির
িব িবদ ালয় েলােত লকচারার হওয়ার সুেযাগ আেছ। িবএমই নতন িবষয় হওয়ার
কারেণ সব জায়গােতই লকচারার এর িকছ স তা আেছ।সামেন পুেরা বাংলােদশ
জুেড়ই অেনক িব িবদ ালেয় এই িবষয় ট চালু করা হেব। বাংলােদেশর থম
িদেকর বােয়ােমিডেকল ই িনয়ার িহেসেব আমােদর জন লকচারার হবার
সুেযাগটা আরও বিশ।
• গেবষণার
ে অন যেকােনা ই িনয়ািরং িবষেয়র তলনায় িবএমই এর
সুেযাগ অেনক বিশ। নতন কান রােগর িচিকৎসা, কৃ ম অ
ত
আধুিনকীকরণ, মাইে াবােয়াল জ, জেন ট , ন ােনােটকেনাল জ সহ িবিভ
িবষেয় গেবষণার সুেযাগ আেছ। icddr,b ত internatonal health research এর কাজ
হয়, যখােন আমােদর অথাৎ বােয়ােমিডেকল ই িনয়ারেদর দরকার আেছ।
এছাড়া ফামািসউ টক াল স ের
াগ ডিলভাির িনেয় গেবষণার
ে
বােয়ােমিডেকল ই িনয়াররা বড় এক ট অংশ িহেসেব কাজ করেত পাের।
• এবছর বাংলােদশ আিমর EME কার এ বােয়ােমিডেকল ই িনয়ারেদর জন
শাল কাস চালু হেয়েছ। এর মােন আিম ই িনয়ার কাের বােয়ােমিডেকল
ই িনয়ার িহেসেব চাকির করার একটা সুেযাগ রেয়েছ।
• িবেদেশ চাকিরর
ে িবএমই অেনক এিগেয় আেছ। িবএমই এর job growth
rate ায় ২৩ শতাংশ। আর বতনও আকষণীয়।USA, Australia সহ Europe এর
অেনক দেশই বােয়ােমিডেকল ই িনয়ারেদর চািহদা রেয়েছ। মাট কথা,

িনেজেক যাগ ই
অভাব হেবনা।

িনয়ার িহেসেব গেড় তলেত পারেল দেশর বািহের চাকিরর

বােয়ােমিডেকল ই
কাথায় আেছঃ

িনয়ািরং িডপাটেম

কাথায়

বতমােন BUET, MIST, KUET, JUST, Islamic University (কু য়া) ও সাভােরর গণ
িব িবদ ালয় এ Undergraduate level এ িবএমই পড়ােনা হয়। উে খ য, MIST ত
িবএমই এর MSc programme
হেয়েছ। এছাড়া ঢাকা িব িবদ ালেয় Biomedical
Physics & Technology নােম এক ট department আেছ যখােন post graduate
programme চালু আেছ।

Our Overall Capabilities:
We can assure you that BME Department is ready with extensive facilities include
teaching and research laboratories that will provide you with access to
contemporary research instruments specifically selected for our relevance to
Biomedical Engineering.

