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  বাংলােদশ ও থাইল,াে?র ি@পািBক সCেকD র সুবণD জয়Fী উদযাপন এর অংশ িহেসেব আজ উNর থাইল,াে?র 
িচয়াং মাই /েদেশর অন,তম ঐিতহ,বাহী িশBা /িতRান পায়াপ িবSিবদ,ালয় ও বাংলােদশ দতূাবাস, ব,াংকক এর 
.যৗথ আেয়াজেন একােডিমক সেVলন অনিুRত হয়। িদনব,ািপ এ আেয়াজেন ি@পািBক িবিভY Z[\পূণD িবষেয় ৫_ 
প,ােনল আেলাচনায় থাইল,া?, বাংলােদশসহ িবিভY .দেশর িবSিবদ,ালেয়র অধ,াপকগণ, /াbন রাcদতূগণ, দইু 
.দেশর িবিভY অংশীজন দ2েরর শীষD কমDকতD াগণ অংশdহণ কেরন। এ অনRুােন দতূাবােসর পB .থেক পায়াপ 
িবSিবদ,ালয় /াeেণ বাংলােদশ ও থাইল,াে?র ি@পািBক সCেকD র সুবণD জয়Fী উপলেB এক_ আেলাকিচf /দশDনীরও 
আেয়াজন কের।   

িদেনর g[েত বাংলােদশ ও থাইল,াে?র ি@পািBক সCেকD র উপর বাংলােদশ দতূাবাস, ব,াংকক কতৃD ক 
িনিমDত এক_ /ামাণ,িচf /দশDেনর মাধ,েম উে@াধনী অনRুান g[ হয়।পায়াপ িবSিবদ,ালেয়র সভাপিত Mr. Apicha 
Insuwan, থাইল,া? পররাc মwণালেয়র দিBণ এিশয়া িবভােগর মহাপিরচালক এবং থাইল,াে? িনযুb বাংলােদেশর 
মান,বর রাcদতূ জনাব .মাঃ আyুল হাই সূচনা বbব, রােখন।  

িদনব,ািপ প,ােনল আেলাচনায় ি@পািBক বািণজ,, রাজনীিত ও পররাc নীিত, পযDটন, কােনি|িভ_ ও সCকD  
স}সারেণর নতুন .Bf িহেসেব ~া�,, আইিস_ এবং থাই ও বাংলা ভাষার আFঃসCকD  িনেয় আেলাচনা হয়। 
পায়াপ িব'িবদ)ালয় +থেক Prof. Tony Waters, Prof. Wallapa Songprakun, Dr. Kirk Person, Dr. 
Robert Batzinger, Dr. Reynaldo R. Ty, Dr. Pachara Boonteerara; ফায়াও িব'িবদ)ালেয়র Pুল অব 
পিলSক)াল এU +সাশ)াল সাইেYস এর িসিনয়র Pলার Dr. Chiyan Raichagoo; িচয়াং মাই টু)িরজম কাউিYেলর 
সভাপিত Mr.Punlop Saejew; hাটi  িসS jেমাশন অব িডিজটাল ইকেনািম jেমাশন এেজিY, থাইল)াU এর 
িসিনয়র এlপাটi  Dr. Non Arkaraprasertkul অংশoহণ কেরন। বাংলােদশ +থেক িবেশষt িহেসেব ন)াশনাল 
ইউিনভািসiS অব িসuাপুর এর িসিনয়র িভিজSং +ফেলা jাvন রাwদতূ তািরক এ কিরম; ঢাকা িব'িবদ)ালেয়র 
আ{জi ািতক স|কi  িবভােগর অধ)াপক ড. ইমিতয়াজ আহেমদ; বাংলােদেশর ফেরন সািভi স একােডমীর +র�র 
রাwদতূ মাশফী িবনেত শামস; বািণজ) ম�ণালেয়র অবসরjা� অিতিরv সিচব জনাব মেনাজ �মার রায় 
অংশoহণ কেরন।  

সমাপনী পেবD পায়াপ িবSিবদ,ালেয়র সভাপিত Mr. Apicha Insuwan এবং থাইল,াে? িনযুb বাংলােদেশর 
মান,বর রাcদতূ জনাব .মাঃ আyুল হাই এ আেয়াজন সফলভােব সCY করার জন, সংি�� সকলেক আFিরক 
ধন,বাদ ও কৃত1তা জানান। িদনব,ািপ একােডিমক সেVলন_ সরাসির ও অনলাইন উভয় মাধ,েম অনিুRত হয়। 
এ কনফােরে� থাইল,াে?র পররাc মwণালেয়র /িতিনিধগণ, পায়াপ িবSিবদ,ালেয়র িশBক-িশBাথ�, িচয়াং মাইেয়র 
িবিভY িবSিবদ,ালেয়র িশBক ও বাংলােদশ দতূাবাসসহ থাইল,া?� অন,ান, দতূাবােসর কমDকতD াব�ৃ উপি�ত িছেলন। 
িদনেশেষ পায়াপ িবSিবদ,ালয় এক মেনা1 সাং�ৃিতক অনRুােনর আেয়াজন কের।  

 


