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ব+াংকক, ৩ মাচ7  ২০২৩ 
আজ আ<জ7 ািতক মাতৃভাষা িদবস ২০২৩ উপলেB ব+াংককC কােসটসাট7  িবEিবদ+ালয় ক+াGােস বাংলােদশ 
(তাবাস ব+াংকক ও কােসটসাট7  িবEিবদ+ালেয়র -যৗথ আেয়াজেন একােডিমক -সিমনার  অনুিRত হয়। উেTাধনী 
অনুRােন কােসটসাট7  িবEিবদ+ালেয়র একােডিমক িবষয়ক ভাইস -.িসেডX ও কােসটসাট7  িবEিবদ+ালেয়র 
ইXারন+াশনাল কেলজ এর পিরচালক সহেযাগী অধ+াপক Dr. Ladawan Puangchit, কােসটসাট7  িবEিবদ+ালয় 
ইXারন+াশনাল কেলজ এর উপপিরচালক  সহেযাগী অধ+াপক Dr. Buncha Chinnasri বZব+ .দান 
কেরন। অনুRােন িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপিCত িছেলন থাইল+াে\ িনযুZ বাংলােদেশর মান+বর রা](ত 
জনাব -মাঃ আ_ুল হাই ।  
কােসটসাট7  িবEিবদ+ালয় ইXারন+াশনাল কেলজ এর উপপিরচালক  Dr. Buncha অনুRােনর ̀ aেত আ<জ7 ািতক 
মাতৃভাষা িদবস ২০২৩ উপলেB আেয়ািজত এ -সিমনাের তাঁর  বZেব+ কােসটসাট7  িবEিবদ+ালয়  ও বাংলােদশ 
(তাবাস ব+াংকক -এর -যৗথ আেয়াজেনর পটভূিম ব+াখ+া কেরন। কােসটসাট7  িবEিবদ+ালেয়র একােডিমক িবষয়ক 
ভাইস -.িসেডX Dr. Puangchit  তাঁর eাগত বZেব+ কােসটসাট7  িবEিবদ+ালয়  ও বাংলােদশ (তাবাস 
ব+াংকক এর মেধ+ চলমান িবিভf কম7কাg তথা বাংলােদেশর িশBাথhেদর জন+ িবেশষ বৃিi .দােনর কথা 
উেjখ কেরন।  িতিন বেলন, এ ধরেনর একােডিমক আেলাচনা গেবষণার -Blেক উেmাচন করেব। মান+বর 
রা](ত জনাব -মাঃ আ_ুল হাই তাঁর বZেব+ উেjখ কেরন, বাংলা ও থাই ভাষার শ_ ভাgােরর মূল উৎস 
সংoৃত ভাষা, -লখ+ pেপরও মূল এক- qাrী িলিপ। তাই বাংলা ও থাই ভাষার িনেয় আরও গেবষণার 
সুেযাগ রেয়েছ। িতিন এ ধরেণর একােডিমক -সিমনার িনয়িমতভােব আেয়াজেনর ওপর satােরাপ কেরন 
এবং ভিবষ+েতও কােসটসাট7  িবEিবদ+ালেয়র সহেযািগতা কামনা কেরন।   
অনুRােন প+ােনিলu িহেসেব উপিCত িছেলন কােসটসাট7  িবEিবদ+ালেয়র থাই ভাষা িবভােগর সহেযাগী 
অধ+াপক  Dr. Kowit Pimpuang, িসলাপাকন7 িবEিবদ+ালেয়র সংoৃত vািডজ -সXােরর ব+বCাপনা 
পিরচালক সহকারী অধ+াপক Dr. Sombat Mangmeesukhsiri এবং আ<জ7 ািতক মাতৃভাষা ইwxxউট, 
ঢাকা- এর মহাপিরচালক এবং ঢাকা িবEিবদ+ালেয়র কমু+িনেকশন িডজওড7 ার িবভােগর অধ+াপক ড. হািকম 
আিরফ।  Dr. Kowit Pimpuang তাঁর আেলাচনায় থাই ভাষায় সংoৃত শে_র .ভাব এবং বাংলা ও 
থাই ভাষার উৎপিiগত সা{শ+ িবষেয় িবশদ আেলাচনা কেরন। Dr. Sombat থাই জীবনাচরণ এবং থাই 
সািহত+ রচনায় সংoৃত ভাষার .ভাব িনেয় আেলাচনা কেরন। িতিন আেরা বেলন, থাই বত7 মান চাি| 



রাজবংেশর .থম রাজা Ramkhamhaeng- এর হাত ধের তৎকালীন থাইল+া\ (`থদয় রােজ+) -এ -বৗ� 
ধেম7র .চলন `a হয় এবং থাই রাজা রামা-৬ এর সময়কােল (.ায় ১৫০ বছর পূেব7) থাইল+াে\ থাই ভাষায় 
সংoৃত ভাষার .ভাব আেরা বৃি� পায়। থাইল+াে\ সংoৃত ও পািল ভাষা পিবl ও ধম7�ে�র ভাষা িহেসেব 
িবেবিচত এবং রাজ কম7কাে\ এবং সািহত+ চচ7 ায় সংoৃত ভাষার .ভাব এখেনা িবদ+মান। আ<জ7 ািতক মাতৃভাষা 
ইwxxউট, ঢাকা- এর মহাপিরচালক এবং ঢাকা িবEিবদ+ালেয়র কমু+িনেকশন িডজওড7 ার িবভােগর অধ+াপক ড. 
হািকম আিরফ তাঁর আেলাচনায় বাংলা ভাষায় সংoৃত ভাষার .ভাব িবষেয় আেলাকপাত কেরন। িতিন বাংলা 
ভাষার বু+ৎপিi, তৎসম, অধ7- তৎসম এবং ত�ব শে_র .চলন, ব+বহার িবষেয় িব�ািরত আেলাচনা কেরন।    
 
অনুRােনর -শষাংেশ (তাবােসর িমিনvার (রাজৈনিতক) এবং িমশন উপ-.ধান িমজ মােলকা পারভীন, এনিডিস 
এ ধরেণর আেয়াজেনর জন+ কােসটসাট7  িবEিবদ+ালেয়র ইXারন+াশনাল কেলজ, ইXারন+াশনাল অ+ােফয়াস7 িবভাগ 
এর সংি�u ব+িZগণ এবং সকল প+ােনিলvেক তাঁেদর 0ানগভ7  আেলাচনায় জন+ আ<িরক ধন+বাদ 0াপন 
কেরন।  
এ আেয়াজেন (তাবােসর কম7কত7 াগণ, কােসটসাট7  িবEিবদ+ালেয় ইXারন+াশনাল কেলজ-এর িশBক এবং 
িশBাথhগণ উপিCত িছেলন। অনুRান স�ালনা কেরন কােসটসাট7  িবEিবদ+ালেয় ইXারন+াশনাল কেলজ-এর 
িশBক Mr.Kitsada Samuthsakorn। 
 
অনুRান -শেষ (তাবােসর পB হেত বাংলােদিশ খাবাের সকলেক আপ+ািয়ত করা হয়।  
 

 


