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বাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শশল্প করদ াদরশন (শবশিক) 

৩৯৮ মেয়র আশনসুল হক িড়ক, মেজগাঁও শশল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ 

ওদয়ব: www.bscic.gov.bd, ইদেইল: info@bscic.gov.bd 
 

২৭েে ঢাকা আন্তজজাশেক বাশিজয মেলায় অাংশগ্রহদির আদবেন ত্র 

 
 

 

মেলার নাে: 

আদয়াজদনর স্থান/মেন্যয: 

আদয়াজদনর িেয়কাল:____ হদে ____ ২০__ 

 

১ আদবেনকারী প্রশেষ্ঠাদনর নাে বাাংলা  

ইাংদরশজ  

২ প্রশেষ্ঠাদনর ঠিকানা  

৩ উদযাক্তার নাে বাাংলা  ≥ নারী 

≥ পুরুষ 
ইাংদরশজ  

৪ ম ান  ৫ মোবাইল  

৬ ইদেইল  ৭ ওদয়বিাইট  

৮ প্রশেষ্ঠাকাল  ৯ মিক্টর ≥ কুটির     ≥ োইদরা     ≥ ক্ষুদ্র     ≥ োঝাশর 

১০  ণ্য/ মিবা িমূহ (৩ টি)  

 

১১  দণ্যর বাজার ≥ স্থানীয়/ জােীয় ≥ আন্তজজাশেক ১২ টান জওোর (টাকা)  

১৩ কেী িাংখ্যা নারী  ১৪ শবশিক িম্পদকজ পূব জ অশেজ্ঞো: 

পুরুষ  

তৃেীয় শলঙ্গ  ১৫ শবশিক শনবন্ধন নম্বর:  

১৫ ম  অর্ জাদরর শববরি ব্াাংদকর নাে ম  অর্ জার নম্বর 

  

শাখা োশরখ 

  

 

আশে শনম্ন স্বাক্ষর কারী ম াষিা করশি মে, আদবেন  দত্র উশিশখে িকল েথ্য 

িঠিক এবাং অাংশগ্রহদির িকল শেজাশে মেদন এই মেলায় অাংশগ্রহি করদবা। 

 

 

 

উদযাক্তার স্বাক্ষর ও োশরখ 

http://www.bscic.gov.bd/
mailto:info@bscic.gov.bd


  

পৃষ্ঠা 2/2 

 

অাংশগ্রহদির শেজাবলী: 

১) আদবেন  দত্রর িাদে স্টদলর শ  বাবে ______ /- িেমূদের ম -অর্ জার োশখল করদে হদব। 

২) এ মেলায় শুধুোত্র মেশীয়  ণ্য উৎ ােনকারী অেবা মিবা প্রোনকারী কুটির, োইদরা, ক্ষুদ্র ও োঝাশর শশল্প খাদের 

(CMSME) উদযাক্তাগন অাংশগ্রহি করদে  ারদবন। 

৩) মেলায় শনদম্নাক্ত উদযাক্তাগি অগ্রাশিকার  াদবন- 

ক) ‘জােীয় শশল্পনীশে-২০২২’ অন্যোয়ী উচ্চ অগ্রাশিকার/ অগ্রাশিকারপ্রাপ্ত CMSME খােিমূদহর উদযাক্তা; 

খ) শবশিক শনবন্ধন প্রাপ্ত CMSME খাদের উদযাক্তা; 

গ) শবশিদকর প্রশশক্ষিপ্রাপ্ত CMSME খাদের উদযাক্তা; 

 ) রপ্তাশনমুখী CMSME খাদের উদযাক্তা; 

ঙ) সৃজনশীল/ইদনাদেটিে  ণ্য/ মিবা উৎ ােক CMSME খােিমূদহর উদযাক্তা; 

চ) CMSME খােিমূদহর নারী উদযাক্তা; 

ি) আইএিও িাটি জশ দকশন প্রাপ্ত CMSME প্রশেষ্ঠাদনর উদযাক্তা। 

৪) শবদেশী  ণ্য মেলায় প্রেশ জন/শবরয় করা োদব না। শেজ অোন্যকারীদের মকানরূ  মনাটিশ িাড়াই মেলা চলাকালীন বরাদ্দকৃে 

স্টল বাশেল করা হদব; 

৫)  ণ্য/ মিবা েদেষ্ট গুিগেোন িম্পন্ন হদে হদব। প্রেশশ জে  দণ্যর শবএিটিআই িাটি জশ দকট বাধ্যোমূলক হদল ো োকদে হদব।  

৬) ব্বিা প্রশেষ্ঠাদনর মের্ লাইদিন্স, শনবন্ধন িনে (েশে োদক) এবাং জােীয়  শরচয় দত্রর  দটাকশ  জো শেদে হদব। 

৭) অ র মকান  দক্ষর কাদি বরাদ্দকৃে স্টল বাশিশজযক উদদ্দদে হস্তান্তর/িাবদলট মেয়া োদব না। এই শনয়দের ব্েযয়  টদল 

স্টল বরাদ্দ বাশেল হদব এবাং মিদক্ষদত্র স্টদলর শ  ম রেদোগ্য হদব না। 

৮) স্টল বরাদ্দ প্রাশপ্তর  র অাংশগ্রহি না করদল স্টল শ  ম রেদোগ্য হদব না। েদব বরাদ্দ প্রেযাশী উদযাক্তা  াওয়া মগদল 

শবশিক কতৃজ দক্ষর োধ্যদে স্টল হস্তান্তর করা োদব। 

৯) প্রশেশেন মেলা শুরুর িেয় মেদক মশষ  ে জন্ত একজন অযাদটনদর্ন্ট অবেই স্টদল োকদে হদব। 

১০) একটি প্রশেষ্ঠাদনর নাদে িদব জাচ্চ ১ টি স্টদলর জন্য আদবেন করা োদব। 

১১) মেলায় অাংশগ্রহিকারী প্রশেষ্ঠানিমূহ শুধুোত্র োদের স্টদল শনজস্ব প্রচার িােগ্রী প্রেশ জন ও শবেরি করদে  ারদব। 

১২) মেলায় শব্দদূষি/  শরদবশ দূষি হয় এেন মকান কাে জরে গ্রহি করা োদব না। 

১৩) স্টদলর োশলকগি শনজ শনজ োশয়দে োদের স্টদলর  শরস্কার- শরচ্ছন্নো বজায় রাখদবন। 

১৪) মেলা প্রাঙ্গদি অববি/মবআইনী মকান কাে জরে গ্রহি করা োদব না। এর ব্েযয়  টদল মেদশ প্রচশলে আইন মোোদবক ব্বস্থা 

গ্রহি করা হদব।  

১৫) বাাংলাদেদশর ইশেহাি, িাংস্কৃশে, ঐশেহয, কৃশষ্ট ও িাোশজক রীশে-নীশে  শর ন্থী মকান শকছু প্রেশ জন করা োদব না। 

১৬) মেলায় মকান প্রকার নকল  ণ্য প্রেশ জন/ শবরয় করা োদব না। এদক্ষদত্র,  াইদরশি, কশ রাইট, মের্ োকজি ইেযাশে আইদনর 

দ্বারা সৃষ্ট আইনী জটিলোর োয়-োশয়ে শবশিক কতৃজ ক্ষ বহন করদব না। 

১৭) শবশিক মেলায় অাংশগ্রহিকারী উদযাক্তাদের েথ্য উ াত্ত িাংগ্রদহর প্রদয়াজদন িদরজশেন জশরদ র অশিকার িাংরক্ষি কদর। 

১৮) মেলা প্রাঙ্গদি অাংশগ্রহিকারীর োলাোল চুশর /হারাদনার জন্য মেলার আদয়াজক োয়ী োকদব না। 

১৯) শবশিক মকান কারি েশ জাদনা ব্শেদরদক মে মকান আদবেন গ্রহি বা বাশেল করার অশিকার িাংরক্ষি কদর। 

২০) মেলার িাশব জক ব্বস্থা নার মক্ষদত্র সৃষ্ট জটিলো শনরিদন শবশিক কতৃজক গৃহীে শিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বদল গণ্য হদব। 

২১) শবশিক কতৃজক আদয়াশজেব্ মেলা এবাং এ িাংরান্ত মে মকান কাে জরে মকানও কারি েশ জাদনা ব্েীে স্থশগে,  শরবেজন বা 

বাশেল করার অশিকার িাংরক্ষি কদর। 

 

‘জােীয় শশল্পনীশে-২০২২’ এ বশি জে কুটির, োইদরা, ক্ষুদ্র ও োঝাশর শশদল্পর িাংজ্ঞা- 

 

খাে 
কুটির (Cottage) োইদরা (Micro) ক্ষুদ্র (Small) োঝারী (Medium) 

জনবল স্থায়ী িম্পে জনবল স্থায়ী িম্পে জনবল স্থায়ী িম্পে জনবল স্থায়ী িম্পে 

উৎ ােন 
িদব জাচ্চ 

১৫ জন 

িদব জাচ্চ ১০ 

লক্ষ টাকা 

১-২৫ 

জন 

১০-৭৫ লক্ষ 

টাকা 

২৬-১২০ 

জন 

৭৫ লক্ষ - 

১৫ মকাটি 

১২১-৩০০ 

জন 

১৫-৫০ 

মকাটি 

মিবা - - 
িদব জাচ্চ 

১৫ জন 

িদব জাচ্চ ১০ 

লক্ষ টাকা 

১৬-৫০ 

জন  

১০ লক্ষ - ২ 

মকাটি 

৫১-১২০ 

জন 
২-৩০ মকাটি 

শব. দ্র.: জশে এবাং কারখানা েবন ব্াশেদরদক স্থায়ী িম্পদের মূে শহিাব করদে হদব।  


