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হেমন্ত হমলা ১৪২৭
শবশিক প্রধান কার্ যালয়, মশিশিল

১৮ - ২২ অদটাবর ২০২০

আদবেন ত্র
১।

আদবেনকারী প্রশিষ্ঠাদনর নাম বাাংলা
ইাংদরশয

২।

প্রশিষ্ঠাদনর ঠিকানা

৩।

উদযাক্তার নাম

৪।

হ ান

৬।

ইদমইল

৮।

প্রশিষ্ঠাকাল

১০।

ণ্য/ হিবা িমূে

১১।

দণ্যর বাযার

বাাংলা

≥ নারী

ইাংদরশয

≥ পুরুষ
৫। হমাবাইল
৭। ওদয়বিাইট
৯। হিটর

≥ কুটির

≥ মাইদরা

≥ ক্ষুদ্র

≥ মািাশর

≥ স্থানীয়/ যািীয় ≥ আন্তযযাশিক ১২। টান যওভার (টাকা)

১৩। কমী িাংখ্যা নারী

পুরুষ
তৃিীয় শলঙ্গ
১৫। হ অর্ যাদরর শববরি

১৪। শবশিক িম্পদকয পূব য অশভজ্ঞিা:

ব্াাংদকর নাম

হ অর্ যার নম্বর

শাখা

িাশরখ

আশম শনম্ন স্বাক্ষর কারী হ াষিা করশি হর্, আদবেন দত্র উশিশখি িকল িথ্য
িঠিক এবাং অাংশগ্রেদির িকল শিযাশে হমদন এই হমলায় অাংশগ্রেি করদবা।

উদযাক্তার স্বাক্ষর ও িাশরখ

অাংশগ্রেদির শিযাবলী:
১) আদবেন দত্রর িাদে ‘DESIGN CENTRE BSCIC’ বরাবর স্টদলর শ বাবে ৩,১০০/- িমমূদের হ -অর্ যার োশখল
করদি েদব।
২) এ হমলায় শুধুমাত্র হেশীয় ণ্য উৎ ােনকারী অেবা হিবা প্রোনকারী কুটির, মাইদরা, ক্ষুদ্র ও মািাশর শশল্প খাদির (CMSME)
উদযাক্তাগন অাংশগ্রেি করদি ারদবন।
৩) হমলায় শনদম্নাক্ত উদযাক্তাগি অগ্রাশধকার াদবনক) ‘যািীয় শশল্পনীশি-২০১৬’ অনুর্ায়ী উচ্চ অগ্রাশধকার/ অগ্রাশধকারপ্রাপ্ত CMSME খািিমূদের উদযাক্তা;
খ) শবশিক শনবন্ধন প্রাপ্ত CMSME খাদির উদযাক্তা;
গ) শবশিদকর প্রশশক্ষিপ্রাপ্ত CMSME খাদির উদযাক্তা;
) রপ্তাশনমূখী CMSME খাদির উদযাক্তা;
ঙ) সৃযনশীল/ইদনাদভটিভ ণ্য/ হিবা উৎ ােক CMSME খািিমূদের উদযাক্তা;
চ) CMSME খািিমূদের নারী উদযাক্তা;
ি) আইএিও িাটিশয দকশন প্রাপ্ত CMSME প্রশিষ্ঠাদনর উদযাক্তা।
৪) আমোশনকৃি বা অদের উৎ শেি ণ্য হমলায় প্রেশযন করা র্াদব না, করদল িাৎক্ষশিকভাদব িার স্টল বরাদ্দ বাশিল করা েদব।
৫) ণ্য/ হিবা র্দেষ্ট গুিগি িম্পন্ন েদি েদব। প্রেশশযি দণ্যর শবএিটিআই িাটিশয দকট বাধ্যিামূলক েদল িা োকদি েদব।
৬) ব্বিা প্রশিষ্ঠাদনর হের্ লাইদিন্স, শবশিক শনবন্ধন এবাং যািীয় শরচয় দত্রর দটাকশ যমা শেদি েদব।
৭) শবশিক হর্ হকান আদবেন গ্রেি বা বাশিল করার অশধকার িাংরক্ষি কদর। হমলায় অাংশগ্রেিকারীদের চূড়ান্ত িাশলকা ওদয়বিাইট
এবাং শবশিক কার্ যালদয় াওয়া র্াদব। স্টল বরাদ্দ চূড়ান্ত েওয়ার র স্টদলর শ হ রিদর্াগ্য নয়। হকান উদযাক্তা আদবেন কদর
স্টল বরাদ্দ না হ দল িাদেরদক স্টদলর শ বাবে হ -অর্ যারটি হ রি হেয়া েদব।
৮) অ র হকান দক্ষর কাদি বরাদ্দকৃি স্টল েস্তান্তর/িাবদলট হেয়া র্াদব না। এই শনয়দমর ব্িিয় টদল স্টল বরাদ্দ বাশিল েদব
এবাং হিদক্ষদত্র স্টদলর শ হ রিদর্াগ্য েদব না।
৯) প্রশিশেন হমলা শুরুর িময় হেদক হশষ র্ যন্ত একযন অিাদটনদর্ন্ট অবশ্যই স্টদল োকদি েদব।
১০) একটি প্রশিষ্ঠাদনর নাদম িদব যাচ্চ ১ টি স্টদলর যে আদবেন করা র্াদব।
১১) প্রশিটি স্টদলর যে বরাদ্দকৃি ববদ্যিশিক িাংদর্াগ িাড়া শবদশষ আর হকান ববদ্যিশিক িাংদর্াগ হেয়া েদব না।
১২) হমলা প্রাঙ্গদি শিশকউশরটি োকদলও অাংশগ্রেিকারীর মালামাল চুশর /োরাদনার যে হমলার আদয়াযক োয়ী োকদব না।
১৩) অাংশগ্রেিকারী প্রশিষ্ঠানিমূে শুধুমাত্র িাদের স্টদল শনযস্ব প্রচার িামগ্রী প্রেশযন ও শবিরি করদি ারদব।
১৪) হমলায় শব্দদূষি/ শরদবশ দূষি েয় এমন হকান কার্ যরম গ্রেি করা র্াদব না।
১৫) স্টদলর মাশলকগি শনয শনয োশয়দে িাদের স্টদলর শরস্কার- শরচ্ছন্নিা বযায় রাখদবন।
১৬) হমলা প্রাঙ্গদি অননশিক/ অশালীন/ অিামাশযক/ অনবধ হকান কার্ যরম গ্রেি করা র্াদব না।
১৭) যনগদির ধমীয় অনুভূশিদি আ াি কদর এমন হকান কার্ যরম বা বাাংলাদেদশর ইশিোি, িাংস্কৃশি, ঐশিেি, কৃশষ্ট ও িামাশযক
রীশি-নীশি শর ন্থী হকান শকছু প্রেশযন করা র্াদব না।
১৮) হমলায় হকান প্রকার নকল ণ্য প্রেশযন/ শবরয় করা র্াদব না। এদক্ষদত্র, াইদরশি, কশ রাইট, হের্ মাকযি ইিিাশে আইদনর
দ্বারা সৃষ্ট আইনী যটিলিার োয়-োশয়ে শবশিক বেন করদব না।
১৯) শবশিক এই হমলা এবাং এ িাংরান্ত হর্ হকান কার্ যরম হকানও কারি েশযাদনা ব্িীি স্থশগি, শরবিযন বা বাশিল করার অশধকার
িাংরক্ষি কদর।
২০) আদবেনকারী কতৃযক প্রেত্ত িথ্য উ াত্ত র্াচাইদয়র লদক্ষি প্রদয়াযদন িদরযশমন অনুিন্ধাদনর অশধকার শবশিক িাংরক্ষি কদর।
২১) স্টল বরাদ্দ এবাং অবস্থান শনধ যারদির হক্ষদত্র শবশিক কতৃযক গৃেীি শিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বদল গণ্য েদব।
‘যািীয় শশল্পনীশি-২০১৬’ এ বশি যি কুটির, মাইদরা, ক্ষুদ্র ও মািাশর শশদল্পর িাংজ্ঞাখাি
উৎ ােন
হিবা

কুটির (Cottage)
যনবল স্থায়ী িম্পে
িদব যাচ্চ
িদব যাচ্চ ১০
১৫ যন
লক্ষ টাকা
-

-

মাইদরা (Micro)
ক্ষুদ্র (Small)
মািারী (Medium)
যনবল স্থায়ী িম্পে যনবল
স্থায়ী িম্পে
যনবল
স্থায়ী িম্পে
১৬-৩০ ১০-৭৫ লক্ষ ৩১-১২০
৭৫ লক্ষ ১২১-৩০০
১৫-৫০
যন
টাকা
যন
১৫ হকাটি
যন
হকাটি
িদব যাচ্চ
িদব যাচ্চ ১০ ১৬-৫০ ১০ লক্ষ - ২ ৫১-১২০
২-৩০ হকাটি
১৫ যন
লক্ষ টাকা
যন
হকাটি
যন
* যশম এবাং কারখানা ভবন ব্াশিদরদক স্থায়ী িম্পদের মূে শেিাব করদি েদব।

