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অিবলে  
সীিমত

ারক ন র: ২৬.০২.০০০০.০৩১.৫৮.৫০২.২০.৭ তািরখ: 
১২ অে াবর ২০২০

২৭ আি ন ১৪২৭

িবষয:় ২০২১২০২১--২০২২২০২২   অথঅথ   বছেররবছেরর   মলামলা   তা িলকাতািলকা   ণয়েনরণয়েনর   াবাব   রণরণ ।।

আপিন অবগত আেছন য, র ািন উ য়ন েরা িত বছর িবেদেশ বাংলােদশী পে র বাজার ি  ও স সারেণর উে ে  িবিভ  আ জািতক/একক বািণজ  মলায় অংশ হণ কের আসেছ। এ ধারাবািহকতায় র ািন
উ য়ন েরা আগামী ২০২২০২ ১১ -- ২০২২০২ ২২   অথবছের ( লাই-২০২১ হেত ন-২০২২ প য ) িবিভ  দেশ অ ি ত  ণ আ জািতক বািণজ  মলায় অংশ হণ ও একক দশনী আেয়াজন করার িনিম  এক  ‘‘ মলা
তািলকা’’ ণয়েনর উে াগ িনেয়েছ। বাংলােদশী র ািন পে র বাজার ি  ও স সারেণর লে  আ জািতক বািণজ  মলায় অংশ হণকে  আপনার ব িন  অিভমত এক  অথবহ মলা তািলকা ণয়েন িবেশষভােব
সহায়ক হেব মেম েরা মেন কের। উ  য, মলা তািলকা  এক  আ জািতক মলায় কাযকর অংশ হণ িনি ত করার জ  র ািন উ য়ন েরােক মলা  র কমপে  ৩ মাস আেগ িত লক
কায ম হণ করেত হয়।

০২।       এমতাব ায়, েরা ক ক আগামী ২০২২০২ ১১ -- ২০২২০২ ২২   অথবছের ‘‘ মলা তািলকা’’ ণয়েনর লে  িনে া  ছেক এক  াবনা আগামীআগামী   ৩০৩০   নেভ রনেভ র , , ২০২০২০২০   ত ািরেখরত ািরেখর   মে  অ  েরােত রেণর জ
িবেশষভােব অ েরাধ করা হ’ল। মলা বাছাইেয়র ে  সং  Model Template Guideline িহেসেব বহার করেল অংশ হণেযা  মলা িনবাচন সহজ হেত পাের(সং )।
Fo rmat  Fo r Fair P ro po sal ( 2020-2021) :Fo rmat  Fo r Fair P ro po sal ( 2020-2021) :
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11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313

সং ি ঃ    TOTAL SCAN FOR EXHIBITION SELECTION 
MODEL TEMPLATE (2 Pages) 

১৪-১০-২০২০

িবিভ  চ ার/ কেহা ার

আ  মাখেলছ আলমগীর হােসন
উপ-পিরচালক

ফান: +৮৮-০২-৫৫০১৩৯৪২
ফ া : ০২-৯১১৯৫৩১

ইেমইল: dir-fair@epb.gov.bd & amahepb75@gmail.com

ারক ন র: ২৬.০২.০০০০.০৩১.৫৮.৫০২.২০.৭/১(১০) তািরখ: ২৭ আি ন ১৪২৭
১২ অে াবর ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, নীিত িবভাগ, র ািন উ য়ন েরা
২) পিরচালক, মলা ও দশনী িবভাগ, র ািন উ য়ন েরা
৩) পিরচালক, ত  িবভাগ, র ািন উ য়ন েরা
৪) পিরচালক (অিতির  দািয় ), প  িবভাগ, র ািন উ য়ন েরা
৫) পিরচালক (অিতির  দািয় ), ব  সল, র ািন উ য়ন েরা
৬) া ামার, আইিস  সল, র ািন উ য়ন েরা, ঢাকা। (প  েরার ওেয়ব সাইেট সংেযাজন করার জ  অ েরাধ জানােনা হেলা)।
৭) এিপআরও (সম য়কারী কমকতা), ভাইস- চয়ার ান এর দ র, র ািন উ য়ন েরা, ঢাকা (ভাইস- চয়ার ান মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
৮) াটিলিপকার, মহা-পিরচালক-১ এর দ র, র ািন উ য়ন েরা, ঢাকা(মহা-পিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
৯) াটিলিপকার, মহা-পিরচালক-২ এর দ র, র ািন উ য়ন েরা, ঢাকা(মহা-পিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )। 
১০) াট া িরক কাম কি উটার অপােরটর, সিচব এর দ র, র ািন উ য়ন েরা, ঢাকা(সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )। 
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আ  মাখেলছ আলমগীর হােসন 
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