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২৫তভ ঢাকা অন্তর্জাততক ফাতির্য মভরা (তিঅআটিএপ)-২০২০
যপ্তাতন উন্নয়ন ব্যযরযা, ঢাকা।
www. epb.gov.bd/ E-mail: epb-ditf2020@gmail.com/ Facebook: Dhaka International Trade Fair-EPB

নতি নং-২৬.০২.০০০০.০৫৫.৫৩.১৫৯.১৪/

তাতযখঃ ১৩/১০/২০১৯ তরঃ।

২৫তভ তিঅআটিএপ-২০২০ এয স্টর, প্যাতবতরয়ন, মযস্টুরযন্ট ব্যততত ন্যান্য কারর্য আর্াযা ফযাদ্দ াওয়ায র্ন্য
দযত্র/অরফদনত্র অফান।
ফাতির্য ভন্ত্রিারয় ও যপ্তাতন উন্নয়ন ব্যযরযায মমৌি উরযারগ ঢাকায মরয ফাংরা নগরয ফতিত ফঙ্গফন্ধু অন্তর্জাততক রেরন মকরেয তিভ ার্শ্জি খাতর র্ায়গায় অগাভ ০১-৩১ র্ানুয়াতয, ২০২০ ভয়কারর ২৫তভ ঢাকা
অন্তর্জাততক ফাতির্য মভরা (তিঅআটিএপ)-২০২০ নুতিত রফ। উক্ত মভরায তনরনাক্ত ১৪ (ম ৌদ্দ) প্রকায কারর্য র্ন্য স্বনাভধন্য, প্রতততিত ও মযতর্স্টাি জ মকাম্পাতন এফং করজারযট ফতিয তনকট রত তননফতি জত তজাফর তযারন
াররে দযত্র অফান কযা মারছঃ
০১। মভরায তফতবন্ন কযাটাগতযয কারর্য নাভ/প্রকৃতত, প্ররতং তপ, যয়যারটিয ফ জতনন ভল্য/রলায ভল্য/াযঃ
তনয়ভাফর /তজাফর ঃ
ক্রতভক
কারর্য প্রকৃতত/নাভ
ফ জতনন মলায ভল্য
প্ররতং তপ/দযত্র
১০। প্রততটি আর্াযা কারর্য র্ন্য দযরত্র উদ্ধৃত দরযয ভৄদয় ি জ এফং অরফদনরত্রয প্ররতং তপ/দযরত্রয
নং
(টাকায়)
ভল্য বযাট ট্যাক্স 
ভরল্যয ি জ পৃিক পৃিক র্ভায অকারয ব্র্যাক ব্যাংরকয তনরনাক্ত তারফ র্ভা করয (ক) াি জ কত দযত্র
(টাকায়)
দাতখররয মেরত্র পূযিকৃত তিরাতর্ট তি (Deposit slip) এফং (খ) ন-রাআরন অরফদরনয মেরত্র
০১ প্ররফ টিরকট আর্াযা কার্
৫,২৫,০০,০০০/১০,০০০/তিরাতর্ট তিরয স্ক্যান কত ংযুক্ত কযরত রফ।
(াঁ মকাটি পঁত  রে)
(দ ার্ায)
• তারফয তরযানাভ : ‘‘ঢাকা অন্তর্জততক ফাতির্য মভরা ততফর (DHAKA
০২ বযন্তয ি প্র াযিায ররে তিও তবজ্যযয়ার
৪৮,০০,০০০/৮,০০০/INTERNATIONAL TRADE FAIR FUND) ’’
কাম জক্রভ আর্াযা
(অট তি রে)
(অট ার্ায)
• ব্যাংরকয নাভ : ব্র্যাক ব্যাংক তরঃ, (রম মকান াখা)।
০৩ মপায়াযা তনভজাি, মাবায়ন ও তয ারনা (২টি)
১,০০,০০০/- (এক রে)
৩,০০০/• তাফ নং-1501102485103001
( প্রততটিয)
(ততন ার্ায)
ও এ
০৪ প্রধান প্ররফ দ্বায তনভজাি, মাবায়ন ও তয ারনা
১০,০০,০০০/৫,০০০/- ১১।
। এ
(দ রে)
(াঁ ার্ায)
।
০৫ উড়ন্ত মফলুরন তফজ্ঞান প্র ায (২৫টি)
১৫,০০০/- (রনয ার্ায)
১,৫০০/(প্রততটিয)
(এক ার্ায াঁ ত) ১২। কর দযরত্রয ারি ারনাগাদ ব্যফা তয ারনায মেি রাআরন্স, বযাট নদত্র, ২০১৮-২০১৯ কযফরল জয
কয ভাভরা তনষ্পতিয নদত্র, ারনাগাদ ব্যাংক স্বছরতায নদত্র-এয তযাতয়ত কত এফং
০৬ এটিএভ ব্যি িান ও তয ারনা (৬টি)
১,২০,০০০/- (এক রে
৫,০০০/দযত্রদাতায য মতারা তযাতয়ত দুআ কত ারাট জ াআর্ এয ছতফ ংযুক্ত কযরত রফ। দাতখরকৃত
তফ ার্ায) ( প্রততটিয)
(াঁ ার্ায)
দযত্র ফাছাআরয়য ভয় কর কাগর্রত্রয /প্রভািাতদয ভর কত ম কযরত রফ;
০৭ মভরা ভারেয আররকতেক টাওয়ায ব্র্যাতডং
১,০০,০০০/- (এক রে)
৪,০০০/(০৪টি মছাট টাওয়ায)
( প্রততটিয)
( ায ার্ায) ১৩। তিঅআটিএপ-২০২০ এয তনধ জাতযত ভরয়য য মভরায মভয়াদকার বৃতি কযা রর উতিতখত প্রততটি
আর্াযাকারর্য র্ন্য ফযাদ্দপ্রাপ্ত প্রততিানরক ফতধ জত তদরনয র্ন্য কর প্রকায কয অনুাততক ারয
০৮ প্রধান প্ররফ দ্বায ংরগ্ন টিরকট কাউন্টায ব্র্যাতডং
৫,০০,০০০/৪,০০০/তততযক্ত ভল্য তযরাধ কযরত রফ;
(াঁ রে)
( ায ার্ায)
০৯ তদ্বত য় প্ররফ দ্বায ংরগ্ন টিরকট কাউন্টায ব্র্যাতডং
২,০০,০০০/৪,০০০/- ১৪। এ তফজ্ঞতপ্তরত উতিতখত ক্রতভক নং-০১ কারর্য র্ন্য ভরনান ত/ফযাদ্দপ্রাপ্ত প্রততিানরক ফযাদ্দ ভল্য ছাড়াও
ফযাদ্দ ভরল্যয ১৫% ি জ বযাট ফাফদ, ৫% ি জ অয়কয ফাফদ ও ১০% ি জ তটি করজারযন এয প্ররভাদ
(দুআ রে)
( ায ার্ায)
কয ফাফদ চূড়ান্ত কাম জারদ প্রাতপ্তয পূরফ জ মভরা ততফরর র্ভা কযরত রফ ;
১০ ভা ও তশু মকে িান ও তয ারনা (২টি)
৭৫,০০০/- (পঁ ািয ার্ায)
৩,০০০/( প্রততটিয)
(
) ১৫। এ তফজ্ঞতপ্তরত উতিতখত ক্রতভক নং ০২-১৪ এ ফতি জত প্রততটি কারর্য র্ন্য ভরনান ত/ফযাদ্দপ্রাপ্ত প্রততিানরক
ফযাদ্দ ভল্য ছাড়াও ফযাদ্দ ভরল্যয ১৫% ি জ বযাট ফাফদ এফং অয়কয ফাফদ ফযাদ্দ ভরল্যয ৫% ি জ
১১ তশু াকজ নং-১ িান ও তয ারনা
১২,৫০,০০০/৪,০০০/অয়কয ফাফদ চূড়ান্ত কাম জারদ প্রাতপ্তয পূরফ জ মভরা ততফরর র্ভা কযরত রফ ;
( ৬২³ X ১৫০³)
(ফায রে ঞ্চা ার্ায)
(
)
১২ তশু াকজ নং-২ িান ও তয ারনা
১২,০০,০০০/৪,০০০/- (
) ১৬। মম কর প্রততিান আরতাপূরফ জ আততফ ও ঢাকা অন্তর্জাততক ফাতির্য মভরায মকান কারর্ রমাগ্য মঘাতলত
রয়রছ িফা কাররা তাতরকাভুক্ত রয়রছ - ম কর ংিা/প্রততিারনয দযত্র গ্রিরমাগ্য রফ না;
( ৮০³X ৯০³)
(ফায রে)
১৩ আরকা াকজ /তিভ াকজ আর্াযা
১,০০,০০০/- (এক রে)
৪,০০০/- (
) ১৭। দযরত্রয ারি দাতখরকৃত মকান িকুরভন্ট র্ার/ভূয়া তররফ প্রভাতিত রর মভরা ততফরর র্ভাকৃত ভৄদয়
ি জ ফারর্য়াপ্ত কযা রফ এফং ংতিষ্ট প্রততিারনয তফরুরি অআনানুগ ব্যফিা গ্রি কযা রফ;
১৪ ওরয়ফ মআর্/আ- তন্নরফ
৫০,০০০/- ১,৫০০/- (এক ার্ায ১৮। তিঅআটিএপ এয মকান কার্ ফযারদ্দয র্ন্য তনফ জাত ত মকান প্রততিান ফযাদ্দপ্রাপ্ত কার্ তনধ জাতযত ভরয়য
(
)
াঁ ত)
ভরে ম্পাদন কযরত ব্যি জ রর িফা ম্পাদন কযরত াযগতা প্রকা কযরর িফা ম্পাদন না
ও
কযরর িফা দযত্র তফজ্ঞতপ্ত/ততিউর/কাম জারদ/ফযাদ্দরত্র উতিতখত মকান তজ বংগ কযরর উক্ত
০২। এ
।
প্রততিারনয নুকূরর আস্যযকৃত কাম জারদ/ফযাদ্দত্র ফাততর রফ এফং যয়যারটি, বাড়া, বযাট, অয়কয প্রভৃতত
০৩। প্রততটি কারর্য দযরত্রয ততিউর/অরফদন পযভ অগাভ ১৪/১০/২০১৯ তরঃ রত ০৪/১১/২০১৯ তরঃ
ফাফদ মভরা ততফরর উায র্ভাকৃত ভৄদয় ি জ ফারর্য়াপ্ত রফ;
তাতযখ দুপুয ১২:০০ ঘটিকা ম জন্ত www. epb.gov.bd/ Facebook: Dhaka ১৯। যকায কর্তজক ভরয় ভরয় র্ায কৃত ন্যান্য কয/শুল্ক ফা নতুনবারফ মঘাতলত মকান কয অরযাতত রর
International Trade Fair-EPB
িাউনররাি করয িফা তনরনাক্ত দপ্তয ভ রত
তা তযরাধ কযরত রফ;
২০। পূফ জফতী মভরা ফা মভরাভর ংগ্রনকায মকান প্রততিান ফা ব্যতক্তয তনকট মভরা কর্তজে মকান ি জ
প্রতত কাম জতদফর তপ রাকাতরন ভরয় ংগ্র কযা মারফঃ
(ক) ি জ ও তাফ াখা, যপ্তাতন উন্নয়ন ব্যযরযা, টিততফ বফন (৫ভ তরা), ১ কাওযান ফার্ায, ঢাকা;
াওনা িাকরর উক্ত প্রততিান/ব্যতক্ত িফা উক্ত প্রততিারনয স্বত্বাতধকায িফা তায ভাতরকানাধ ন কর
(খ) তততযক্ত তফবাগ য় কতভনায (াতফ জক) এয তপ কে, (১ভ ১২ তরা যকায বফন, ৩য় তরা কে
প্রততিান তিঅআটিএপ-২০২০ এয মকান দযত্র কাম জক্ররভ ংগ্রি কযরত াযরফ না এফং এরূ প্রততিান
নং-৩০৩, মগুনফাতগ া), ঢাকা এফং
ফা প্রততিানভরয নারভ মভরায মকান কার্ ফযাদ্দ কযা রফ না;
(গ) ফাতির্য ভন্ত্রিারয় (বফন নং-০৩, ২য় তরা, কে নং-১২৬-গ) ফাংরারদ ত ফারয়, ঢাকা;
২১। তিঅআটিএপ এয দযত্র কাম জক্ররভ ংগ্রি এফং কারর্য ফযাদ্দ ফাফদ মভরা ততফরর র্ভারমাগ্য কর
০৪। প্রততটি কারর্য দযত্র তনধ জাতযত তনয়ভাফর নুযিপূফ জক ও প্ররয়ার্ন য় কাগর্ত্র www.
ি জ www. epb.gov.bd ও Facebook: Dhaka International Trade Fair-EPB মিরক
তিরাতর্ট তিরয তনধ জাতযত পযভ তপ্রন্ট করয তা পূযি পূফ জক ব্র্যাক ব্যাংরকয মম মকান াখায়
epb.gov.bd/ Facebook: Dhaka International Trade Fair-EPB রত
তিঅআটিএপ এয তনধ জাতযত তারফ র্ভা কযরত রফ। ন্যিায় মভরা ততফরর ি জ র্ভায দাফ গ্রিরমাগ্য
ততিউর/অরফদনত্র পযভ িাউনররাি করয পূযিকৃত াি জকতরত অগাভ ১৪/১০/২০১৯ তরঃ তাতযখ
তারফ গণ্য কযা রফ না;
মিরক ০৪/১১/২০১৯ তরঃ তাতযখ দুয ২:০০ ঘটিকায ভরে তনরনাক্ত দপ্তয ভর যতেত মটডায ফারক্স
/
যাতয িফা িাকরমারগ দাতখর কযরত রফঃ
২২।
/
(ক) যপ্তাতন উন্নয়ন ব্যযরযা, টিততফ বফন (৫ভ তরা), ১ কাওযান ফার্ায, ঢাকা;
;
(খ) তততযক্ত তফবাগ য় কতভনায (াতফ জক), এয তপ কে, (১ভ ১২ তরা বফন ৩য় তরা, কে নং৩০৩, মগুনফাতগ া), ঢাকা এফং
২৩। ক্রতভক নং-০৪ এয কারর্য র্ন্য দযত্র দাতখরকায প্রততিানরক ১ (এক) ধা দুআ খাভ িততরত প্রধান
প্ররফ দ্বায এয তির্াআরনয যতঙ্গন তপ্রন্ট কত এফং ৩-তি ততি  দাতখর কযরত রফ।
(গ) ফাতির্য ভন্ত্রিারয় (বফন নং-০৩, ২য় তরা, কে নং-১২৬-গ), ফাংরারদ ত ফারয়, ঢাকা।
(ক) ক্রয়কায প্ররতযক দযদাতারক কাতযগতয এফং অতি জক প্রস্তাফ মিামিবারফ ত তিত পৃিক পৃিক দুআটি
০৫। ন-রাআন দযত্র দাতখররয মেরত্র প্ররয়ার্ন য় কাগর্ত্র স্ক্যান করয দযরত্রয ারি ংযুক্ত কযরত রফ।
খারভ  রগারা করয ন্য একটি ফতঃি খারভ িান ও উক্ত ফতঃি খাভ পুনযায়  রগারা করয দযত্র
০৬। প্রততটি কারর্য দযত্র পৃিক বারফ দাতখর কযরত রফ;
র্ভা তদরত রফ।
০৭। াি জকতয ভােরভ দাতখরকৃত প্রততটি দযরত্রয খারভয উয ংতিষ্ট কারর্য নাভ উরিখ কযরত রফ;
(খ) দযত্রদাতারক কাতযগতয প্রস্তারফয ারি তফজ্ঞারন ফতি জত তিয ংক (rounded fixed amount)
০৮। ফতি জত দযত্রভ অগাভ ০৪/১১/২০১৯ তরঃ তাতযখ তফকার ৪:৩০ টায় যপ্তাতন উন্নয়ন ব্যযরযায কনপারযন্স
দযত্র র্াভানত দাতখর কযরত রফ;
করে দযত্র দাতারদয েুরখ (মতদ মকউ উতিত িারকন) মখারা রফ;
২৪। ম্পূি জ দযত্র গ্রিরমাগ্য রফ না;
০৯।
এ
২৫। তিঅআটিএপ-২০২০ কর্তজে মকান কাযি দজারনা ব্যততরযরক উতিতখত কাম জাতদয মম মকান দযত্র গ্রি ফা
;
ফাততর িফা কর দযত্র ফাততররয পূি জ েভতা ংযেি করয।

ত ফ
যপ্তাতন উন্নয়ন ব্যযরযা
ও
তয ারক
২৫তভ ঢাকা অন্তর্জাততক ফাতির্য মভরা (তিঅআটিএপ)-২০২০ ত ফারয়
টিততফ বফন (৫ভ তরা), ১, কাওযান ফার্ায, ঢাকা-১২১৫
মপান নং ০২-৫৫০১৩৪২০, তএতফএক্স: ০২-৯১৪৪৮২২-২৪, ৮১৮০০৮৪,৮১৮০০৮৭, ৮১৮০০৯০ এক্সরটনন নং-১১৪, পযাক্স নং ৮৮০-২-৯১১৯৫৩১
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