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Sayın üyemiz, 

   

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden 

alınan 01/02/2023 tarih 128-316 sayılı yazıda, 

 

Bangladeş İş Zirvesi-2023’ün 11-13 Mart 2023 tarihlerinde Dakka'da 

gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmekte olup, etkinliğe ilişkin duyuru ve taslak 

program takvimi ekte yer almaktadır. 

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

 

 

e-imzalıdır 

Şahin KURUL 

Genel Sekreter a. 

Şube Müdürü 

 

 

 

 

 

 

Ek: Etkinlik Duyurusu ve Taslak Programı (22 sayfa) 
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