উনিশতম বৈশাখী মমলা ও কানি মেনিভ্যাল
১৫ এনিল ২০১৮, িনৈৈাি, ১০টা -৬টা,
ইককৈুকুকিা নিনশগুনি পাকক (শহীদ নমিাি পাকক) মটানকও
আকৈদি কিাি নিয়ম
িকলি জন্য আকৈদি ও নে পনিকশাকেি সময় ৭ মেব্রুয়ািী মেকক ১১ মািক ২০১৮

➢
➢

➢

➢
➢

অনুসন্ধািঃ
০৯০-৯৩৩২-২০৩৩, ০৮০-৩৫৮৫-৪১৯৮, ০৯০-৯৮২৫-০৯৫৭
জাপাি ৈাাংলাকদশ মসাসাইনট (কজনৈএস) অনেসঃ ০৩-৩৪১০-১০২৪
নিনদকষ্ট সমকয়ি মকেয আকৈদি পত্র, সকল ডকুকমন্ট ও িল নে জমা িা নদকল মমলা কনমনট মকাি মেইম
গ্রহণ কিকৈ িা। িকলি জন্য আকৈদি ও নে পনিকশাকেি মশষ সময় ১১ মািক, িনৈৈাি।
আকৈদি পকত্রি সাকে নিম্ননলনখত সৈ ডকুকমন্ট জমা মদওয়া আৈশযক।
☆ েু ড ষ্টকলি জন্য ১) শকুনহি এইকেই নকওকা মশা, ২) এইনিও নকওকা মশা, এি কনপ।
☆ অন্যান্য সকল ষ্টকলি জন্য এইনিও নকওকা মশা /মিনজকেশি সানটকনেককট এি কনপ।
িল নেঃ মাকেি আয়তি অনুযায়ী মমলা কনমনট িকলি সাংখযা নিেকািণ কিকৈ।
☆ খাৈাি িকলি নেঃ ১০০,০০০ ইকয়ি (দশ মাি) জমা নদকত হকৈ।
☆ খাৈাি ৈযতীত অন্যান্য িকলি নেঃ ৬০,০০০ ইকয়ি (েয় মাি) জমা নদকত হকৈ।
☆ ষ্টকলি স্থাি অপনিষ্কাি োককল ৈা যে য োন ক্ষনত কিকল হকল পিৈতকীকত ভ্তু কনক নে নদকত হকৈ।
খাৈাি িকলি মক্ষকত্র, একই মানলকািায় একানেক সদকসযি আকৈদি গ্রহণকযািয িয়।
সকল িল দাতাকক ১৮ মািক, ২০১৮ িনৈৈাি িল ৈিাকেি সভ্ায় উপনস্থত োককত হকৈ। িকৃত মানলক
ৈযতীত, িনতনিনে গ্রহণকযািয িয়।
সভ্াি স্থািঃ নহিানশ তাৈাতা নিইনক নশিককা নশৎেু , ১-১২-১৪ নহিানশ তাৈাতা, নকতা-কু, মটানকও
(হল মোিঃ ০৩-৩৮০০-৬৭৭২), সময়ঃ দুপুি ২টা মেকক নৈকাল ৫টা।

➢ আকৈদি পত্র ও সকল ডকুকমন্ট োকে পাোকত হকৈ
েযাে- ০৩-৩৯৫৯-১৭২৯
➢ িল নে ৈযাঙ্ক এযাকাউকন্ট পাোকত হকৈ

Tokyo Mitsubishi UFJ Bank, Oyama Branch,
Account No. (Futsu) 1614964, Account Name: JBS
➢ পনিকশানেত িল নে অকেিত মযািয।
➢ মমলাি তানিখ পনিৈতকি কিা সম্ভৈ িয়।
ৃ কক্ষি অনুমনতক্রকম, মমলা কতপ
ৃ নিয়মতানিক পদ্ধনতকত খাদয সহ
➢ বৈশাখী মমলায় পাকক কতকপ
কৃ ক্ষ কতকক
নৈনভ্ন্ন দ্রকৈযি িদশকিীি জন্য িল ৈিাে কিা হয়। িকলি মূখয উকেশয জাপাকি ৈাাংলাকদশকক তু কল েিা,
ৈযৈসা িয়। তকৈ পকণযি নৈনিমকয়ি মক্ষকত্র িকলি আনুষনিক খিি সহ দ্রকৈযি িকৃত মূলয গ্রহণ কিাি
অনুমনত মদওয়া আকে।
ৃ কক্ষি নৈিা অনুমনতকত পকণযি িদশকিী নিকষে।
➢ ৈিােকৃত িকলি ৈাইকি পকণযি িদশকিী ৈা মমলা কতকপ
মমলায় মকাি িকানি নলেকলট/নিিানশ নৈনল কিা নিকষে। মমলায় মৈ-আইিী দ্রৈয আিা নিকষে।
ৃ কক্ষি নসদ্ধান্তই িু ড়ান্ত।
➢ উপকিাক্ত নিয়মাৈলীি ৈাইকিি ময মকাি নৈষকয় মমলা কতকপ
আকৈদি পত্র িীকিি পাতায় মদওয়া হল। হাকত নলকখ পুিণ করুি ও েযাকে পাোি ।

BOISHAKHI MELA AND CURRY FESTIVAL : STALL FORM 2018
Send Application Form by Fax: 03-3959-1729 & Send Stall Fee to Bank Account
Tokyo Mitsubishi UFJ Bank, Oyama Branch, Account No (Futsu) 1614964, Account Name: JBS
Phone: 090-9332-2033, 080-3585-4198, 090-9825-0957
E-mail: info@japanbangladesh.com, www.japanbangladesh.com
DATE:
FOOD➡NAME OF RESTAURANT
NON-FOOD➡NAME OF COMPANY
NAME OF REPRESENTATIVE:
ADDRESS:

MOBILE PHONE

LAND PHONE

E-MAIL

TYPE OF STALL (EXAMPLE: FOOD / NON-FOOD (IT / Apparel/ Tourism / Remittance/ Handicraft / Book / Etc.)
NOTE: ONLY ONE TYPE FOR EACH STALL.
COMBINATION NOT ALLOWED.
STALL DESCRIPTION :
(As directed by Park Authority, please list up materials/articles to be displayed at your stall with number and price)
DESCRIPTION OF MATERIAL/ARTICLE

Price per piece

(Yen)

1.
2.
3.
4.
5.
EXAMPLE:

Shingara

1piece = 100 Yen

NOTES/COMMENTS (IF ANY)

Send Stall Fee by Bank Furikomi:
Send Documents by Fax (03-3959-1729)

Tokyo Mitsubishi UFJ Bank, Oyama Branch,
Account No. (Futsu) 1614964, Account Name: JBS
Documents: 1) Application Form, 2) Eigyo Kyokasho,
2) Shokuhin Eisei Kyokasho (Food Stall Only)

Food Stall Fee: 100,000 Yen
Non-food Stall Fee: 60,000 Yen
Last Date for Application with Document & Stall Fee: 11 March 2018

