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সর্বশেষ প্রযুক্তি র্যর্হার কশর উৎপাক্তিত ডেক্তিম পশযযর সাশে পক্তরচয় কশর ক্তিশত প্রক্ততর্ছশরর মত এ র্ছশর ও 

অিুক্তিত  হশত যাশে র্াাংলাশিে ডেক্তিম এক্সশপা এর অষ্টম আসর।  

দুক্তিি র্যাপী আন্তর্ব াক্ততক মাশির ডেক্তিম পশযযর প্রিেবিীশত আগামী ৯ ও ১০ ডম, ২০১৮ আন্তর্ব াক্ততক 

কিশেিেি ডসন্টার র্সুন্ধরাই অিুক্তিত হশর্।  

এর্াশরর আসশরর প্রক্ততপািয ‘সাময’ অেবাৎ সকশলর র্িয সমাি সুশযাগ ও সমাি িায়ীত্বেীল। 

এর্াশরর আসশর র্াাংলাশিে সহ ক্তর্শের ১৪ টি ডিে ডেশক ৬১ টি  ডেক্তিম পযয প্রিেবিী প্রক্ততিাি অাংেগ্রহি 

করশর্। ইশতামশযয ১৪,০০০ ও ডর্েী িেবিােী ডেক্তিম ক্তেশের অিযতম েীষব  এই প্রিেবিীশত অাংেগ্রহশির র্িয 

ক্তির্ন্ধি কশরশছি।   

ডপাোক ক্তেশের সাপ্লাই ডচইশি সামযতা এখি ক্তর্ের্যাপী একটি আশলাক্তচত ক্তর্ষয়। ডসই ক্তর্শর্চিায় র্াাংলাশিে 

ডেক্তিম এক্সশপার আসন্ন সাংস্করশযর মূল প্রক্ততপািয ক্তর্ষয় হল “ইকুয়াক্তলটি” র্া সামযতা। এই প্রক্ততপািয ক্তিযবারশযর 

উশেেয হল ক্তর্ে ব্র্যান্ড, ডেতা, উৎপািিকারী, সরকার, উন্নয়ি সহশযাগী সহ সাংক্তিষ্ট সকলশক পারস্পক্তরক 

সহশযাগীতার মাযযশম সামযর ক্তেক্তিশত একটি ডেক্তিম সাপ্লাই ডচইি প্রক্ততিা করা।  

র্াাংলাশিে ডেক্তিম এক্সশপার প্রক্ততিাতা এর্াং প্রযাি ক্তির্বাহী কমবকতব া ডমাস্তাক্তিয উক্তেি র্শলি, এই আসশর 

আমরা শ্রক্তমক-মাক্তলশকর সামযতার ক্তর্ষয়টি তুশল যরর্ যাশত কশর দু’পশের মশযয একটি কমব সম্পকব  গশে তুলা 

যায়।  

ক্ততক্তি আশরা র্শলি, ক্তিরাপি কমবস্থশল সকলপশের সমাি িায়ীত্বেীলতার ক্তর্ষয়টি গুরুত্বসহকাশর আশলাচিা 

করা হশর্ যাশত কশর সাপ্লাই ডচইি এর সকলস্তশর স্বেতা ও সকশলর র্র্ার্ক্তিহীতা ক্তিক্তিত করা যায়। 

এর্াশরর প্রক্ততপািযটি র্াাংলাশিশের ডপাোক ক্তেশে পারস্পক্তরক সমশ াতার মাযযশম একটি সাময কমব পক্তরশর্ে 

ক্তিক্তিত করশত সশচতিতা সৃক্তষ্ট করশত পারশর্ র্শল ও ক্ততক্তি আো প্রকাে কশরি।  

উশেক্তখত প্রক্ততপাশিযর আশলাশক ডেক্তিম এক্সশপাশত বর্ক্তেক ডেক্তিম ক্তেশের সাশমযর ক্তর্ক্তেন্ন ক্তিক তুশল যরা হশর্। 

পাোপাক্তে  োকশর্ র্াাংলাশিে ডেক্তিম খাশত সকশলর র্িয সাময প্রক্ততিায় উশেখশযাগয উশিযাগ ও  

অগ্রগক্ততসমূহ।  



অাংেগ্রহযকারী প্রক্ততিািসমূহ ও িেবিােীশির র্িয ডেক্তিম ক্তেশের ক্তর্ক্তেন্ন পযব াশয়র সর্বাযুক্তিক জ্ঞাি আহরি ও 

ক্তর্ক্তিমশয়র একটি অপূর্ব সুশযাগ ক্তর্েমাশির এই রৃ্হৎ ডেক্তিম প্রিেবিী। পাোপাক্তে ডেক্তিম র্গশতর সর্বাযুক্তিক 

িযােি ডেন্ড, পযয এর্াং প্রযুক্তি সম্পশকব   সমযক জ্ঞাি অর্ব শির এক গুরুত্বপূযব প্লাটিমব র্াাংলাশিে ডেক্তিম 

এক্সশপা।  

আসন্ন র্াাংলাশিে ডেক্তিম এক্সশপাশত ক্তর্শের ক্তর্ক্তেন্ন ডিে হশত েীষবস্থািীয় িযােি ও প্রযুক্তি ক্তর্শেজ্ঞগয 

অিেগ্রহি করশর্ি, ডযখাশি ডেক্তিম ক্তেশের সর্বাযুক্তিক প্রযুক্তি ও উদ্ভার্িসমুহ ক্তিশয় ডমাট ৪ টি ডসক্তমিাশরর 

আশলাচিা করা হশর্। উি ডসক্তমিারসমুশহর মাযযশম আগামীর ডেক্তিম ক্তেে পযয, প্রযুক্তি, ক্তের্াইি, কালার 

ইতযাক্তির মত গুরুত্বপূযব ক্তর্ষয় সম্পশকব   সমযক যারিা পাওয়া যাশর্। 

 

ডসক্তমিারসমুহ হলঃ  

“MADE IN BANGLADESH - FROM ANALOGUE TO DIGITAL” 

“WHAT MAKES A GOOD JEAN?” 

“SUSTAINABLE PRODUCTION INITIATIVES” 

“SUSTAINABLE FINISHING TODAY” 

 

ডেন্ড ডর্াি  

ডেন্ড ডর্াি র্রার্শরর মতই র্াাংলাশিে ডেক্তিম এক্সশপার একটি স্বতন্ত্র  বর্ক্তেষ্টয। এর্াশরর আসশর িতুি িতুি 

জ্ঞাি এর্াং ক্তর্ষয় যুি কশর ডেন্ড ডর্াশির সময় ও কশলর্র রৃ্ক্তি করা হশয়শছ।   

 

এই ডেন্ড ডর্াশির মাযযশম িেবিােীরা ডেক্তিশমর সর্বাযুক্তিক ডেন্ড, ডিক্তব্র্কস, ক্তিক্তিক্তোং ও স্টাইল সম্পশকব  সমযক 

জ্ঞাি অর্ব শির সুশযাগ পাশর্। এর মাযযশম র্াাংলাশিশে  উৎপাক্তিত ডেক্তিম পযয সমূহ ছাো ও আগামীর িযােি 

ডেন্ডসমুহ তুশল যরা হশর্। 

  

  



Press Release 

8th Bangladesh Denim Expo on 9 & 10 May with theme 

‘Equality’ 

The eight edition of Bangladesh Denim Expo, an international exposition of 
denim products, will be held by focusing equality in supply chain in between 9 
and 10 May in Dhaka.  

Over 14,000 visitors have preregistered for the upcoming 8th edition of 
Bangladesh Denim Expo which this time aims to leads the way to the future of 
the denim industry. 

The theme ‘Equality’ is aimed at mobilizing global brands and retailers, 
manufacturers, governments and development partners to establish a more 
equitable global apparel supply chain.  

Equality will focus on equal rights for both workers and employers to ensure 
that both are treated with respect and can enjoy a good working relationship. 

Equal opportunity for all – regardless of gender, religion or sexual persuasion, 
opportunities should be equal to all and individuals assessed on their 
capabilities. 

On top of that, it also will focus on equal responsibilities of all stakeholders in 
the apparel supply chain to ensure safety in the workplace, sustainable work 
practices, environmental considerations and transparency. 

By adopting this theme for the event, the expo is going to highlight issues 
concerning equality and the progress that has been made within Bangladesh 
to ensure equality for all.  

Founder & CEO of Bangladesh Denim Expo Mr. Mostafiz Uddin said: 
“Bangladesh Denim Expo has already become internationally a much 
acclaimed one-stop sourcing platform for all aspects of jeanswear – from 
fabrics to finishes. We are expecting a cumulative increase of visitors from 
across the world in this 8th edition of the expo.” 



We hope, by raising the subject of equality at the event we can instigate 
healthy debate on the topic and increase awareness of any issues and the 
situation regarding equality in Bangladesh itself, he added. 

61 Exhibitors from 14 countries including Bangladesh have already confirmed 
their participation at the show to make it a perfect place for sharing and 
gathering knowledge and ideas that will rule the denim world in the coming 
days.  

The international mega Denim Expo will take place on the 9th and 10th May 
2018 at International Convention City Bashundhara, in Dhaka, Bangladesh. 

The show will offer a unique experience for exhibitors and visitors who in the 
expo will be able to gain a comprehensive insight into the Bangladesh denim 
industry and discover the latest trends that will shape the business in next 
few years.  

The seminars of the expo will serve as a platform for knowledge and idea 
sharing with some of the top experts and leaders from the best companies and 
organizations of the whole global denim supply chain. The seminars/sessions 
of the 8th Bangladesh Denim Expo are:  

“MADE IN BANGLADESH - FROM ANALOGUE TO DIGITAL” 

“WHAT MAKES A GOOD JEAN?” 

“SUSTAINABLE PRODUCTION INITIATIVES” 

“SUSTAINABLE FINISHING TODAY” 

The seminars will also focus in-depth analysis of the evolution of the denim 
jeans and a detailed analysis of the cross pollination and evolution of the 
world’s leading brands. 

The trend zone is always a distinctive trait of Bangladesh Denim Expo. In this 
edition the trend zone is going to be expanded and enhanced incorporating a 
new information and exchange area.  

The expanded Trend Zone will give visitors an insight into the latest trends 
and also highlight all the key trends in fabric, finishing and styling. It will also 



offer a comprehensive overview of the scope of products available in 
Bangladesh and the key highlights of trends for the forthcoming season.  
 


