ইি

বাংলােদশ

২২-২৪ জানুয়াির ২০২০
ঢাকা, বাংলােদশ
ইইিপিস ইি য়া অংশ হেণর জন আম ণ জানাে
মূল সা েয়র জন ইইিপিস ইি য়ার মাধ েম অংশ হণ ক ন
ইি

বাংলােদশ ২০২০- অসংখ সুেযােগর সমােরাহ!

িবেদেশ ভারতীয়

েকৗশল পণ ও সবার অন তম

ঢাকায় অনুি ত হেত যাে । ভারেতর

দশনী ি তীয়বােরর মেতা বাংলােদেশর

েকৗশল স মতা দশেনর লে

ঢাকায় আেয়ািজত হে

ইি ’র ৪১তম আসর।

থম আসর

ব াপক সফলতা অজন কেরেছ, যার িবেশষ িদক িছল।



১০০ এর অিধক এি িবটর



২০০০ ব বসা ও বািনজ



িমিডয়ায় ব াপক কভােরজ ও চার

ইি


ভারতীয় হাই কিমশন এবং বাংলােদেশর
ধান বািনজ ও িশ সিমিত েলার সহায়তা

বাংলােদশ ২০২০- এ যা থাকেব

াট-আপ এবং নতু ন র ািনকারকেদর জন িবেশষ আকষণ
৪,০০০ বগ িমটার জুেড় িব ৃ ত দশনী



ইি
(ইি য়ান ইি িনয়ািরং এি িবশনস)
িবে র সকল
েকৗশল
দশনীর মেধ
অন তম, যা ২৬
ইি





িতিনিধ

ধান বিশ সমূহ


বাংলােদশ সরকারেরর তৎকািলন িশ ম ী
আলহা আিমর হােসন আমু কতৃ ক দশনীর
উে াধন

১২০ এর অিধক ভারতীয় এি িবটর, যােদর মেধ থাকেব িপএসইউ, এমএসএমই এবং এসএমই






দেশ অনুি ত হেয়েছ।

বাংলােদশ দশনী র ৪১তম আসর।

২০১৭ সােল অনুি ত থম দশনীর পর
২০১৭-১৮ অথ বছের ভারত
থেক

েণাদনা দােনর মাধ েম এমএসএমই এবং
এসএমই খােতর অংশ হণ উৎসািহতকরেণর
ওপর িবেশষ



ােরাপ।

বািনজ ও িশ ম ণালেয়র পৃ েপাষকতায়
ভারেতর অন তম বািনজ ও িবিনেয়াগ সার
সং া ইইিপিস আগামীেত ভারতীয় িশ েক
নতৃ

িদেব।

বাংলােদেশ র ািনর পিরমান ২৬.৩১% বৃি
পেয় ৮.৬ িবিলয়ন মািকন ডলাের উ ীত
হয়। উে খ



২০১৬-১৭ অথ বছের এর

করেব।

পিরমান িছল ৬.৮ িবিলয়ন মািকন। ভারত
থেক বাংলােদেশ


েকৗশল র ািনর ইয়ার-

ভারেতর
পূণ ম ণালয়, িবভাগ এবং
েকৗশল, ই াত, রলওেয় ও পাওয়ার
খােতর সরকাির িত ানসমূহ অংশ হণ



অন-ইয়ার বৃি র হার ১৬.৭%।

ভ র এবং ডার অ াপেয় েমে র ওপর
িদেয় িবজেনস টু িবজেনস িম ং এবং

বাংলােদেশ ভারেতর মাট র ািনর ৩০%

সিমনােরর আেয়াজন।

দখল কের আেছ েকৗশল সবা ও সাম ী।



দশনী বাংলােদেশর সে বািণিজ ক ও
অথৈনিতক স ক উ য়েন ভারেতর
অি কার সুদঢ়ৃ করেণ ভূ িমকা রাখেছ।



কন আপিন অংশ হণ করেবন?







িবিভ
ে
েকৗশেলর ওপর
িদেয়
আেয়ািজত এই এি িবশন
েকৗশল পেণ র
ে ভারত বাংলােদেশর
ি তীয় বৃহ ম র ািনকারী পাটনার
ভৗগিলক অব ােনর কারেণ র ািনর
উ য়েন অথৈনিতক সুিবধা
সড়ক, নৗ এবং আকাশ পেথ সুিবধাজনক
যাগােযাগ
র ািনর এ েপােননিশয়াল
বৃি র ফেল
ভারেতর অনু েল বািনিজ ক ভারসাম
দি ন এিশয়ায় বািনিজ কভােব বাংলােদশ
হেলা ভারেতর বড় অংশীদার

ভারত- বাংলােদশ
িবিনেয়াগ স ক

বািনজ





সাফটা, সাপটা এবং অ াপটা’র অধীেন
বাংলােদশেক দ
ছাড়
সাফটার অধীেন সকল পেণ র
ে
(সংেবদনশীল তািলকায় অ ভূ পণ বােদ)
ট ািরফ হার শূেণ র কাঠায় নািমেয় আনা
হেয়েছ
অিভ
সাং ৃ িতক মুল েবােধর কারেণ
বাংলােদেশর আমদািনকারকরা ভারেতর সে
বািনজ স ক
াপনেক
াধান িদেয়
থােকন।

 আইিসিসিব বাংলােদেশর ঢাকায় অন তম
এি িবশন স ার েলার মেধ এক ।

ও
ভারত এবং বাংলােদেশর মেধ ঘিন

সাং ৃ িতক,

অথৈনিতক এবং ব মাি ক স ক িবদ মান। ব বসা
১৯৭১ সােল বাংলােদেশর াধীনতা াি র পর
অনিতিবলে বাংলােদশেক এক
ত ও াধীন দশ ও বািনজ সােরর জন উভয় দশ ব বছর ধের
িহেসেব ীকৃ িত দানপূবক দশ র সে
টৈনিতক ঘিন ি পাি ক সহেযািগতা াপন কেরেছ, যােত
সহেযাগী ভূ িমকা পালন কেরেছ উ
পযােয়র
স ক াপনকারী থম দশ হে ভারত। ১৯৪৭
রাজৈনিতক িতিনিধ িবিনময়। িবগত পাঁচ বছের,
সাল পয ভারেতর এক অিবে দ অংশ হওয়ার
ফেল বাংলােদশ ও ভারেতর রেয়েছ এক অিভ ভারত-বাংলােদশ ি পাি ক বািনজ ২০১১-১২ অথ
বছের ৪.৩ িবিলয়ন মািকন ডলার
থেক

পেয় ২০১৭-১৮ অথ বছের
ইিতহাস। ঐিতহ , সং ৃ িত, মানুষ ও অথনীিতর ধারাবািহকভােব বৃি
ে ও এই স ক িব ৃ ত। বাংলােদেশর াধীনতার ৯.২ িবিলয়ন মািকন ডলাের উ ীত হেয়েছ। একই

েকৗশল বািনজ ০.৮০
পর গত সােড় চার দশক ধের উভয় দশ সকল ে সমেয় বাংলােদেশর সে
ি পাি ক সহেযািগতা বৃি র লে
ব াপক িবিলয়ন মািকন ডলার থেক বৃি পেয় ২.৭ িবিলয়ন
ডলাের দািড়েছ, যিদও এই বািণিজ ক
ািত ািনক কাঠােমা তরী কেরেছ, যার মাধ েম মািকন
পার িরক স ক
মাগতভােব সৃদঢ়ৃ হেয়েছ। ভারসাম ভারেতর অনু েল। ২০১৭-১৮ অথ বছের
ভারত থেক বাংলােদেশ র ািনকৃ ত শীষ ৩
েকৗশলী পণ হেলা গািড়, বদু িতক য পািত এবং

িব ািরত পড়ুন

লাহা ও ই াত।
বাংলােদেশর অথনীিতেত অপার স াবনা এবং আমােদর িশ অংশীদারেদর আ েহর কথা
িবেবচনা কের, ইইিপিস ইি য়া ২০২০ সােলর ২২-২৪ জানুয়াির ঢাকায় ইি বাংলােদেশর ২য় আসর
আেয়াজন করেত যাে ।
বাংলােদেশর অথনীিত
িবগত দুই দশেক বাংলােদেশর অথনীিতেত ব াপক পিরবতন সািধত হেয়েছ। মাথািপছু আেয়র ধারাবািহক
বৃি র সে সে

কৃ ত িজিডিপর গড় বৃি র হার অিজত হেয়েছ ৬ শতাংেশরও বিশ।

২০১৭ সােল পারেচিজং পাওয়ার পা (িপিপিপ) বা

য়

মতা িহেসেব বাংলােদেশর অথনীিতর আকার িছল

৬৯০.৩ িবিলয়ন মািকন ডলার। ২০১৭ সােল কৃ ত িজিডিপ বৃি র হার ৭.৪% অজেনর মধ িদেয় দশ
িবে র অন তম

ত বৃি শীল অথনীিত ধারক িহেসেব িনেজর ান ধের রেখেছ। এর মূেল াথিমকভােব িছল

টকসই অভ রীণ ব য় এবং পুন

ীিবত রফতািনর।

cY¨ cwiwPwZ


মাটরযান, অেটা পাটস, িবিভ কে
মরামত ও র ণােব ণ ইত ািদ



বদু িতক য পািত ও কে



লৗহ ও ই াত পণ

ােন



রলওেয় কে ােন , য াংশ এবং
অ াকেসসিরজ



িশ

মিশনারী, য পািত ও যুি ।

ােন ,




পা

, কমে সর এবং িডেজল ইি ন

তল এবং াকৃ িতক গ াস



িবদু ৎ উৎপাদন, িবতরণ এবং স ালেনর জন
েয়াজনীয় কে ােন



নবায়নেযাগ শি
এবং সবুজ শি



যমন- সৗর, বায়ু, পািন

া ফমার, ক া র, ইনভাটার এবং ই া র



মিশন টু লস এবং অ াকেসসিরজ



তার এবং ক াবল



িবেশষ উে েশ ব ব ত য পািত



সাইেকল এবং খুচরা য াংশ



খাদ ি য়াজাতকরণ মিশনারী, যার সােথ
রেয়েছ কৃ িষকােয ব ব ত য পািত,
িনমাণকােজ ব ব ত য পািত, প ােকিজং
য পািত, িরি জােরশন ও শীতাতপিনয় ণ
য পািত, িসরািমক তিরর য পািত, চা সং হ
ও ি য়াজাতকরণ য পািত, পাট কেলর
য পািত, ব িশে র য পািত এবং
অ াকেসসিরজ



াি েকর কাঁচামাল, িবিভ কে
এবং মিশনারী

ােন , পণ



লাইট ইি িনয়ািরং



মিডক াল িডভাইস, য পািত এবং ল াবেরটরী
সাম ী



ি েলর সাম ী এবং গৃহ ািল সর াম



আই
এবং এ স িকত সবা, সফটওয় ার
ডেভলপেম এবং টিলেযাগােযাগ



েজ



ইি িনয়ািরং

পরামশ সবা

 িরসাচ এ

ডেভলপেম

ল াব এবং ইনি

উট

ান:
হল ১, ই ারন াশনাল কনেভনশন িস - বসু রা, ঢাকা, বাংলােদশ
তািরখ:
২২-২৪ জানুয়াির ২০২০ (৩ িদন)
অংশ হন ফী
১. অপশন ১

৩. অপশন ৩

এক পাশ খালা ( রিডেমড বুথ) : ১০,০০০ িপ িত
বগিমটার (বুেথর আয়তন ৯ বগিমটার)
িত কা

ানীর একজন িতিনিধর জন ঢাকায় ৪

রােতর সৗজন মূলক হােটল সুিবধা মূেল অ ভু ।

খালা ান (সবিন ২৪ বগিমটার) : ৭,৫০০

িপ

মূেল ঢাকায় সৗজন মূলক ৪ রােতর হােটল সুিবধা

অ ভু । এি িবটর িত একজেনর জন এই অফার
েযাজ ।

২. অপশন ২

৪. ম ণালয়/িবভাগ এবং িপএসইউ-এর জন

এক পাশ খালা ( রিডেমড বুথ) : ৭,৫০০ িপ িত
বগিমটার (বুেথর আয়তন ৯ বগিমটার)

খািল জায়গা (সবিন ২৪ বগিমটার) : ১৮,৫০০ িপ

অংশ হণ মূেল সৗজন মূলক হােটল সুিবধা অ ভু
নয়।

িত বগিমটার।
মূেল ঢাকায় সৗজন মূলক ৪ রােতর হােটল সুিবধা

অ ভু । এি িবটর িত একজেনর জন এই অফার
েযাজ ।

* িব -আপ বুেথর

ে (১ ও ২ নং পেয় ) ১০% অিতির

কণার সারচাজ েযাজ হেব।

ইইিপিস মালবাহী জাহােজ এক িসিবএম এি িবশেন দিশতব পণ সৗজন মূলকভােব পিরবহেনর
(একমুখী,

ধুমা

অনওয়াড পিরবহন) ব ব া করেব। সকল অিতির

চাজ যমন-

ভ াট, ম ানপাওয়ার ইত ািদ অংশ হণকারীেদর বহন করেত হেব। অংশ হণকারীেদর
সামথ দশেন উৎসািহত করার লে

র ২০১৯ পয

১. একজেনর জন এক

ম (আেগ আসেল আেগ পােবন িভি েত)।

২. দুইজন থাকার জন (অিতির

েকৗশল

এই উেদ াগ হন করা হেয়েছ।

আিল বাড অফার : ২৫ সে
হােটল

, কর,

বড ছাড়া)- িত রােতর জন জন িত ৩০ মািকন ডলার চাজ েযাজ

হেব।
৩. দুইজন থাকার জন (অিতির
২৫ সে

র ২০১৯ এর পর বুিকং করেল িসে ল অ েপি র

ডলার অিতির
উপেরর

বডসহ)- িত রােতর জন জন িত ৩৫ মািকন ডলার চাজ েযাজ হেব।
ে

িত রােতর জন জন িত ৩০ মািকন

চাজ েযাজ হেব।

িমক নং ২ এবং ৩ অনুযায়ী টু ইন শয়ািরংেয়র

ে অিতির

চাজ েদয় হেব।

িবমান ভাড়া ফরত
MAI িনেদিশকা অনুয়াযী যাগ অংশ হণকারীেদর অনু

৭০,০০০ ভারতীয় িপ ফরত দয়ার িবধান

রেয়েছ।
তেব, এ জাতীয় সহায়তা ২০১৯-২০ সােলর ইেভে র

ে িবেশষ সরকাির অনুেমাদন াি র ওপর িনভর

করেব। অথ ফরত াি র যাগ তা অজেনর জন িনধািরত শতাবিল মানেত হেব। িব ািরত িনেদিশকার জন
িনেচর িলংেক ি ক ক নhttps://www.eepcindia.org/download/Guidelines-for-Reimbursement-of-Airfare190130100603.pdf

িবেশষ

ব:

ইইিপিস ইি য়া িভসা ইসু্যুর জন

ধুমা এই মেম সুপািরশ করেত পাের য সংি

একজন অংশ হণকারী এবং তােক অংশ হণকারী

বি

এই এি িবশেনর

িত ান তার এম য়ী িহেসেব সা ফাই কেরেছ। িনজ

কমকতােদর িভসা আেবদন করার জন পরামশ জানাে । িভসার জন আেবদনকারীরা য িবেদিশ দূতাবাস/
কনসু েলেট িভসার জন আেবদন করেব, তারা িভসা দােনর পূেব তােদর াভািবক িনজ প িতগত চিকং
স

াদন করেব। সংি

কতৃ প

কতৃ ক িভসার আেবদন নাকচ করা হেল ইইিপিস ইি য়া কানও ভােব দায়ী

থাকেব না। এর অথ হেলা কান কারেণ অংশ হণকারীগণ িভসা না পেলও িতিন ইইিপিস ইি য়ােক েদয় চাজ
পিরেশােধর দািয় বহন করেবন।
পেম

প িত

অনু হকপূ ক অনলাইেন িনে র পেম
১. অ াটম

২. িবলেড

গটওেয় েলার মাধ েম পেম

ক ন:

৩. িসিস এিভিনউ

অথবা
িনে র বণনা অনুযায়ী RTGS অথবা NEFT -এর সাহােয ভারতীয়
ব াংেকর নাম

:

শাখা

:

িপর মাধ েম পিরেশাধ করেত পােরন

HDFC BANK LTD
স াল

াজা

:

২/৬ শরৎ বাস রাড, কালকাতা- ৭০০ ০২০

:

00142090000452

একাউে র নাম

:

EEPC INDIA

NEFT কাড

:

HDFC0000014

ব াংেকর
একাউ

কানা
ন র

যথাযথভােব পূরণকৃ ত ফমসহ ÒEEPC INDIA”-এর অনু েল িডমা
বুথ িডসে
অংশ হণ ফীেত ৯ বগিমটার বুেথ যা অ ভু









ার কােপট
ফ ািসয়া
পা শন
২ চয়ার
৩
টলাইট
আেলাচনার জন এক
এক সেকট
এক আবজনার ঝুিড়

আেবদনপ জমা

টিবল

থাকেব

াফট।

আ হী িত ানেক িনে র িলংেক িগেয় ২৫ সে
আনুেরাধ করা হে ।

র ২০১৯ এর মেধ অনলাইন আেবদনপ পূরণ করার জন

https://app.eepcindia.org/ems/exhibitors/exhibitor_application_form/ODQ
অথ জমা দওয়ার প িত স

েক িব ািরত জানেত অনু হপূ ক Ò পেম

র ািনকারক সদস েদর জন সুিবধাসমূহ

প িত” সকশন

পড়ুন।

িনবাচন মানদ

ভারেতর িশ ও বািনজ ম ণালেয়র MAI
ীেমর দশনীর জায়গা সীিমত হওয়ার কারেণ অং হণকারী
অধীেন ইইিপিস ইি য়া এই এি িবশন আেয়াজন িনবাচেনর
ে আেগ আসেল আেগ পাইেবন নীিত
করেছ। এি িবশন কতৃ প
ওপর ভতু িক

কতৃ ক অফারকৃ ত রেটর কেঠারভােব অনুসরণ করা হেব।

দােনর পর উপেরর রটসমূহ উে খ

করা হেয়েছ।
িবেশষ

অংশ হণ ত াহার
কান আেবদনকারী তার অংশ হণ ত াহার করেত
চাইেল তােক এই িবষয় মেন রাখেত হেব য স,
ইইিপিস ইি য়ােক পুেরা অথ পিরেশােধ দায়ব

ব:

এি িবশেনর উেদ েশ অথবা র ািন চােরর জন
কনসাইনেম িভি েত ভারত থেক বাইের পণ িনেয়
যাওয়ার
ে অংশ হণকারীরা পেরা কর এবং থাকেব।
ে র ক ীয় বাড (িসিবআইিস) কতৃ ক ইসু কৃ ত
সা লার
১০৮/২৭/২০১৯-GST,
তািরখ
১৮.০৭.২০১৯ অনুসরণ করেত পােরন।

ইইিসিপ ইি য়া অিফসসমূেহর সে
হড অিফস ( সল)
িম. সুর ন
িনবাহী পিরচালক
ব না’, ৪থ তলা, ১১ তল য় মাগ,
নয়া িদ ী ১১০০০১
ফান: ০১১-২৩৩৫৩৩৫৩, ২৩৭১১১২৪/২৫
ফ া : ০১১-২৩৩১০৯২০
ই- মইল: eepcto@eepcindia.net,
ed@eepcindia.net

যাগােযাগ

হড ও রিজ াড অিফস
িম. আিধপ িম
অিতির িনবাহী পিরচালক এবং স াদক
‘বািনজ ভবন’, ১ম তলা
ই ারন াশনাল ড ফ ািসিলেটশন স ার,
১/১, উড ীট, কলকাতা ৭০০০১৬
ফান: ০৩৩-২২৮৯০৬৫১/৫২/৫৩
ফ া : ০৩৩-২২৮৯০৬৫৪
ই- মইল: eepcho@eepcindia.net

িমস. অিনমা পাে
িম. রােকশ সুরাজ
আ িলক পিরচালক (ইআরআই) ও পিরচালক (সদস ) আ িলক পিরচালক (এনআর)

বািনজ ভবন (২য় তলা), ই ারন াশনাল
ফ ািসিলেটশন স ার, ১/১, উড ীট,
কলকাতা- ৭০০ ০১৬
ফান: (+৯১ ৩৩) ২২৮৯০৬৭৩/৭৪
ফ া : (+৯১ ৩৩) ২২৮৯০৬৮৭
ই- মইল: eepcrokol@eepcindia.net

ড

িম. িস. এইচ. নািদগাড়
আ িলক পিরচালক (এসআর)
ি মস দুগার (৩য় তলা), ১৪৯ ি মস রাড,
চ াই- ৬০০ ০০৬
ফান: (+৯১ ৪৪) ২৮২৯৫৫০১, ২৮২৯৫৫০২
ফ া : (+৯১ ৪৪) ২৮২৯০৪৯৫
ই- মইল: eepcrochen@eepcindia.net
িম. িভ. িস. রভীশ
সহকারী পিরচালক
সাহাম ম ানশন (১ম তলা), নং. ৫-৪-১৮৭/৩ ও
৪/৪, এম. িজ. রাড,
স
ারাবাদ- ৫০০ ০০৩
ফান: (+৯১ ৪০) ২৭৫৩৬৭০৪
ফ া : (+৯১ ৪০) ২৭৫৩৬৭০৫
ই- মইল: eepcsrohzd@eepcindia.net
িম. সুধাকরণ িস. ক. নাইর
উপ-পিরচালক
এফ-৩১৩/এ (৩য় তলা), এ এমএ হাউস
আ ম রাড, আহেমদাবাদ- ৩৮০ ০০৯
ফান: (+৯১৭৯) ২৬৫৮৮৭২০/
(+৯১ ৯৭) ২৫৬৬৩৫৩৪
ই- মইল: eepcsroahd@eepcindia.net

াট নং ১০, িপ, িকউ, এন, ১০ম তলা
িডএমিস িবি ং, ১৬ বারাখা া রাড
নয়া িদ ী- ১১০ ০০১
ফান: (+৯১ ১১) ২৩৩১৪১৭১/৭৪
ফ া : (+৯১ ১১) ২৩৩১৭৭৯৫
ই- মইল: eepcrodel@eepcindia.net
ড. রজত ভা ভ
আ িলক পিরচালক (ডি উ আর) এবং পিরচালক
(িব য় ও িবপণন)
িব-২০২ ও ২২০, অরাশ চ ার , এেন Òিব” (২য়
তলা),
মািহ টাওয়ার এস. এস. আম তওয়ার মাগ, ওরিল
মু াই- ৪০০ ০১৩
ফান: (+৯১ ২২) ৪২১২৫৫৫৫
ফ া : (+৯১ ২২) ৪২১২৫৫৫৬
ই- মইল: eepcromum@eepcindia.net
িম. জ. িভ. রাজা গাপাল রাও
িসিনয়র উপ-পিরচালক
এে িস য়ার, ১০৩, ১ম তলা, নং ১৪৮, ইনফ াি
রাড, ব ালু র- ৫৬০ ০০১
ফান: (+৯১ ৮০) ২২২৬১৩৯৬ / ২২২৬৮৬৬৯
ফ া : (+৯১ ৮০) ২২২৬৬৯১৪
ই- মইল: eepcsroblr@eepcindia.net
িম. অিপ ার িসং
উপ-পিরচালক
ট কম. ১, ফাকাল পেয়
জালা ার- ১৪৪০১২
ফান: (+৯১ ১৮১) ২৬০২২৬৪
ফ া : (+৯১ ১৮১) ২৬০১১২৪
ই- মইল: eepcsrojld@eepcindia.com

