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তথ, ও 6যাগােযাগ ম=ণালেয়র মাননীয় Cিতম=ী জনাব জনুােয়দ 

আহেমদ পলক ২৩- ২৪ 6ম ২০২২ থাইল,ােK িLপািMক সফর করেছন	। 
সফেরর Cথম িদন সকােল িতিন থাইল,ােKর িডিজটাল ইকেনািম ও 6সাসাইR 
ম=ণালেয়র ম=ী Chaiwut Thanakamanusorn- এর সােথ সাMাৎ কেরন। Vবঠেক 

Cিতম=ী দইু 6দেশর মধ,কার 6সৗহাদZ ,পূণZ স[েকZ র কথা উে]খ কেরন। 
বাংলােদেশর _াধীনতার অব,বিহত পের আিসয়ােনর অন,তম সদস, রাa 
থাইল,াK কতৃZ ক বাংলােদশেক _ীকৃিত জানােনায় িতিন থাইল,ােKর Cিত 
কৃত/তা /াপন কেরন। িতিন বাংলােদশ ও থাইল,ােKর মধ,কার cটৈনিতক 
স[েকZ র সুবণZ জয়eী উদযাপেন দইু 6দেশর আইিসR খােত সহেযািগতা আরও 

বৃিfর জন, থাই ম=ীেক আহবান জানান	।  

 

মাননীয় Cিতম=ী বতZ মান সরকােরর আমেল তথ, Cযুিg খােতর 
উে]খেযাগ, সাফল, ও গৃহীত িবিভi পদেMপ স[েকZ  থাই তথ, Cযুিg 

ম=ীেক অবিহত কেরন। িতিন বতZ মান সরকােরর jপকk ২০৪১ িবষেয় থাই 
ম=ীর কােছ তুেল ধেরন এবং দইু বাংলােদেশর সােথ তথ, Cযুিg খােত থাই 

িবিনেয়াগ ও সহেযািগতা বৃিfেত আmহ Cকাশ কেরন। ম=ী িবমসেটক 
সদস,ভুg রাa সমূেহর মেধ, অিভi তথ, সুরMা িবিধ Vতিরর ওপর 
nopােরাপ কেরন। িতিন আরও বেল 6য বতZ মান সরকার সকল নাগিরেকর 
ব,িgগত তথ, সুরMায় Cিতqিতবf এবং CিতR নাগিরেকর ব,িgগত তথ, 
সুরMার লেM, সরকার তথ, সুরMা আইন Vতিরর পদেMপ mহণ কেরেছ এবং 
এ লেM, তথ, Cযুিg C=ণালয় কাজ করেছ।    
 



Vবঠক 6শেষ Cিতম=ী থাই ম=ীেক আগামী ২০২২ সােলর িডেসrর মােস 

ঢাকায় অনুিtতব, িডিজটাল ওয়াuZ -এ অংশmহেণর জন, আম=ণ জানান। থাই 
ম=ী এ আম=ণ সাদের mহণ কেরন।   
 

এরপর মাননীয় Cিতম=ী এিশয়ান ইvRRউট অব 6টকেনালিজ 
(এআইR)-এর  6Cিসেডw Dr	. Eden Woods-এর সােথ 6সৗজন, সাMাৎ কেরন। 
এআইR 6Cিসেডw তাঁর Cিতtান স[েকZ  Cিতম=ীেক অবিহত কেরন এবং  

এআইR-6ত অধ,য়নরত বাংলােদিশ mাজেুয়টেদর ভূয়সী Cশংসা কেরন	।  

 

মাননীয় Cিতম=ী এআইR-র সােথ তথ, Cযুিg ম=ণালেয়র সহেযািগতা 
আরও বৃিfর Cিত 6জার 6দন। িতিন আইিসRর িবিভi 6Mেy mাজেুয়শন 
এবং 6পাz mাজেুয়শন িডিmর জন, তথ, Cযুিg ম=ণালেয়র পৃtেপাষকতায় 
বৃি{ চালুর উেদ,াগ mহেণর কথা বেলন। এ ছাড়া িবিভi 6ময়ােদর CিশMণ 
6কােসZ ছাy, উেদ,াgােদর CিশMেণর জন,  এ আইRর সহেযািগতা 

কামনা	 কেরন। এআইR-র  6Cিসেডw এ 6Mেy Cেয়াজনীয় সহেযািগতা 

Cদােনর Cিতqিত Cদান কেরন।  এরপর মাননীয় Cিতম=ী (এআইR)-এর 
Entrepreneur centre e (এআইR)-এ কতৃZ ক আেয়ািজত Future of innovation in 
Bangladesh and opportunities for global collaboration – শীষZক একR 6সশন এ 

অংশmহণ কেরন। 6সশনR ভাচুZ য়াল �াটফেমZও Cচািরত হয়	। 6সশন এ 
এআইR-এর  6Cিসেডw, অধ,াপকবৃ�, অধ,য়নরত িশMাথ�গণ অংশmহণ 

কেরন। তাঁরা বতZ মান সরকােরর গৃহীত িবিভi পদেMেপর ভূয়সী Cশংসা 
কেরন। 6সশন 6শেষ মাননীয় Cিতম=ী Cে�া{র পেবZ ও অংশmহণ কেরন। 
 
 

আজ সফেরর িLতীয় িদন সকােল িতিন ব,াংকেক অবি�ত UNESCAP 

এর সদর দ0ের Executive Secretary HE Ms Armida Salsiah Alisjahbana এর সােথ 

Vবঠক কেরন। Vবঠেক Cিতম=ী তথ, Cযুিg 6Mেy গত ১৩ বছের বতZ মান 
সরকােরর গৃহীত পদেMপ ও অজZ নসমূহ তুেল ধেরন	। যুব স�দায় এবং নারী 
জনেগাtীেক উেদ,াgা িহেসেব গেড় তুলেত তাঁর ম=ণালেয়র নানা Cকk ও 
এর অmগিত স[েকZ  Executive Secretary 6ক অবিহত কেরন। Vবঠেক 
UNESCAP এর উ�পদ� কমZকতZ াগণ উপি�ত িছেলন। এরপর UNESCAP ও 
আইিসR িডিভশন কতৃZ ক Bangladesh Startup Ecosystem Assesment Report -এর 
6মাড়ক উে�াচন কেরন। এ িরেপােটZ  বাংলােদেশর Start Up ব,বসার িবিভi 



িদক সমূহ িনেয় একR গেবষণা পিরচািলত হয়।UNESCAP এর 6�ড, 
ইনেভ�েমw ও ইেনােভশন িবভােগর সরাসির ত�াবধােন ও বাংলােদেশর 
আইিসR িবভােগর সহেযািগতায় এ গেবষণাR পিরচািলত হয়। 6মাড়ক 
উে�াচন 6শেষ UNESCAP এর 6�ড, ইনেভ�েমw ও ইেনােভশন িবভােগর 
িডের�র Ms Rupa Chanda বাংলােদেশর Start Up ব,বসার নানািবধ িদক িনেয় 
আেলাচনা কেরন এবং এর চ,ােল�সমূহ ও ভিবষ,ৎ কমZপিরকkনা িবষেয় 
আেলাচনা কেরন।   

 

Vবঠক সমূেহ থাইল,ােK িনযুg বাংলােদেশর মান,বর রাaদতূ ও 

দতূাবােসর উ�পদ� কমZকতZ াগণ উপি�ত িছেলন।   

 
 

 
 


