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১। ভূবেকা 

িাাংলাদ্দর্ ক্ষুদ্র ও কুটির বর্ল্প করদ্ াদ্রর্ন (বিবসক) উদ্যাক্তা সৃবি, নতুন উদ্যাক্তা অদ্েষণ, বনিন্ধন প্রদান, প্রবর্ক্ষণ কার্ শেে  বরিালনা, 

ঋণ সরিরাহ, উদ্যাক্তাদ্দর উৎ াবদত  দ্ের িাজারজাতকরদ্ণ সহা তা প্রদানসহ বিবভন্নমূখী কার্ শেে  বরিালনা কদ্র আসদ্ে। জন্মলগ্ন 

মেদ্কই মদদ্র্র কুটির, োইদ্ো, ক্ষুদ্র ও োিাবর বর্ল্প (CMSME)1
 খাদ্তর উদ্যাক্তাদ্দর উৎ াবদত  দ্ের প্রিার ও প্রসার, িাজার 

সম্প্রসারণ এিাং নতুন নতুন উদ্যাক্তা সৃবির লদ্ক্ষে মদর্ব্যা ী মেলা/উদ্যাক্তা হাট/প্রদর্ শনী/মেতা-বিদ্েতা সবিলন আদ্র্ াজন করা 

বিবসদ্কর বন বেত কার্ শেদ্ের অাংর্। সাধারণত এ সকল কে শসূবি বিবসক প্রধান কার্ শাল স্থ বি ণন বিভাগ, নকর্া মকন্দ্র, বিটি এিাং 

আঞ্চবলক ও মজলা কার্ শালদ্ র স্বতন্ত্র বকাংিা সবিবলত উদ্যাদ্গ স্থানী  প্রর্াসন এিাং মিম্বার/এদ্সাবসদ্ র্ন সমূদ্হর সাবি শক সহা তা  

িাস্তিাব ত হদ্  োদ্ক। মদর্ব্যা ী এসকল কে শসূবি আদ্ াজদ্নর োধ্যদ্ে উদ্যাক্তাদ্দর উৎ াবদত  দ্ের  বরবিবতর  ার্া াবর্ উদ্যাক্তা ও 

মেতা-বিদ্েতার েদ্ধ্য  ারস্পাবরক সাংদ্র্াগ স্থাব ত হ  এিাং নতুন নতুন উদ্যাক্তা সৃবির োধ্যদ্ে কে শসাংস্থাদ্নর সুদ্র্াগ সৃবি হ । 

সাম্প্রবতক সেদ্  প্রধান কার্ শাল  িা মজলা  র্ শাদ্  মেলা/উদ্যাক্তা হাট/প্রদর্ শনী/মেতা-বিদ্েতা সবিলন আদ্ াজদ্নর মক্ষদ্ত্র বিবসদ্কর 

পৃষ্ঠদ্ াষকতা  কুটির, োইদ্ো, ক্ষুদ্র ও োিাবর বর্ল্প (CMSMEs) খাদ্তর প্রবতবষ্ঠত িা সফল উদ্যাক্তা িা মসিা প্রদানকারী উদ্যাক্তা 

প্রবতষ্ঠানসমূহদ্ক একক ভাদ্ি অেিা কনদ্সাটি শ াে গঠদ্নর োধ্যদ্ে মেলার সাবি শক ব্যিস্থা না  সহা তাকরদ্ণর জন্য বনদ্ াবজত করা হ । 

এর ফদ্ল মস সকল উদ্যাক্তা িা মসিা প্রদানকারী উদ্যাক্তা প্রবতষ্ঠাদ্নর ইদ্ভন্ট ব্যিস্থা নার সক্ষেতাও বৃবি  া  র্া মদদ্র্ ইদ্ভন্ট 

ব্যিস্থা নার মক্ষদ্ত্র উদ্যাক্তা সৃবিদ্ত ভূবেকা রাখদ্ে। সেদ্ র  বরেো  কুটির, োইদ্ো, ক্ষুদ্র ও োিাবর বর্ল্প (CMSMEs) খাদ্তর 

উদ্যাক্তা সাংখ্যা বৃবি  াও া  এিাং এ সকল উদ্যাক্তাদ্দর বনজস্ব বি ণন মকন্দ্র না োকা  মদর্ব্যা ী আরও অবধক সাংখ্যক 

মেলা/উদ্যাক্তা হাট/প্রদর্ শনী/মেতা-বিদ্েতা সবিলন আদ্ াজন বিবসদ্কর অন্যতে দাব দ্ে  বরণত হদ্ দ্ে। উদ্েখ্য, মদর্ব্যা ী 

মেলা/উদ্যাক্তা হাট/প্রদর্ শনী/ মেতা-বিদ্েতা সবিলন আদ্ াজন করা বিবসদ্কর একটি রুটিন কাজ। এোড়াও বিবভন্ন জাতী  বদিস, স্মারক 

িষ শ ও উৎসি উ লদ্ক্ষে উক্ত কে শসূবিসমূহ আদ্ াজদ্ন সরকাদ্রর বনদ্দ শর্না োকা  মদর্ব্যা ী বিবসক কর্তশক বন বেবতভাদ্ি এসকল ইদ্ভন্ট 

আদ্ াজন করা হদ্  োদ্ক। বিবসক এর বিবভন্ন  র্ শাদ্ র দপ্তরসমূহ কর্তশক উবেবখত কে শসূবিসমূহ সফল ও কার্ শকরভাদ্ি আদ্ াজন করার 

জন্য একটি অবভন্ন বনদ্দ শবর্কা প্রণ ন করা প্রদ্ াজন। এ  বরদ্প্রবক্ষদ্ত, বনদ্দ শবর্কাটি প্রণ ন করা হদ্ দ্ে। আদ্লািে বনদ্দ শবর্কাটি অনুসরন 

কদ্র মদর্ব্যা ী মেলা/উদ্যাক্তা হাট/প্রদর্ শনী/ মেতা-বিদ্েতা সবিলন সফলভাদ্ি আদ্ াজন করা র্াদ্ি েদ্ে শ আর্া করা র্া । 

 

২। বিবসক কর্তশক আদ্ াবজত মেলা/ প্রদর্ শনী/ মেতা-বিদ্েতা সবিলন 

প্রবত অে শিেদ্র বিবসক কর্তশক বনদ্নাক্ত মেলা/ প্রদর্ শনী/ মেতা-বিদ্েতা সবিলনসমূহ আদ্ াজন করা হদ্  োদ্ক: 

েে বর্দ্রানাে আদ্ াজনকারী কার্ শাল  সে কাল 

১ বিবসক জাতী  উদ্যাক্তা মেলা প্রধান কার্ শাল  োি শ-এবপ্রল 

২ বিবসক উদ্যাক্তা মেলা/ বসএেইএসএেই  ে মেলা প্রধান/ মজলা কার্ শাল  বিদ্সম্বর - এবপ্রল 

৩ বিদ্র্ষ  দ্ের মেলা-  

 

বিদ্সম্বর - এবপ্রল 

ক। বিবসক জােদানী মেলা ও প্রদর্ শনী প্রধান/ আঞ্চবলক কার্ শাল  

খ। বিবসক হস্ত ও কারূবর্ল্প প্রদর্ শনী প্রধান কার্ শাল  ও নকর্া মকন্দ্র/বিটি 

গ। বিবসক েধু ও কৃবষ প্রবে াজাত  ে মেলা প্রধান/ আঞ্চবলক কার্ শাল  

ঘ। বিবসক িােড়াজাত  ে মেলা প্রধান/ আঞ্চবলক কার্ শাল  

৪ বিদ্র্ষ বদিস/ ঋতুবভবিক মেলা 

ক। বিবসক অের একুদ্র্ মেলা বিটি/ আঞ্চবলক কার্ শাল  মফব্রু াবর 

খ। বিবসক স্বাধীনতা মেলা বিটি/ আঞ্চবলক কার্ শাল  োি শ 

গ। বিবসক বিজ  মেলা বিটি/ আঞ্চবলক কার্ শাল  বিদ্সম্বর 

ঘ। বিবসক বির্াখী মেলা প্রধান কার্ শাল  ও নকর্া মকন্দ্র এবপ্রল-মে 

ঙ। বিবসক র্রৎ মেলা প্রধান কার্ শাল  ও নকর্া মকন্দ্র আগস্ট-মসদ্েম্বর 

ি। বিবসক মহেন্ত মেলা প্রধান কার্ শাল  ও নকর্া মকন্দ্র অদ্টাির-নদ্ভম্বর 

৫ মেতা-বিদ্েতা সবিলন প্রধান/ আঞ্চবলক/ মজলা কার্ শাল  মসদ্েম্বর – এবপ্রল 
 

বি. দ্র.: এোড়াও বিবভন্ন সেদ্  কর্তশ দ্ক্ষর বনদ্দ শর্না মোতাদ্িক মেলা/ প্রদর্ শনী/ মেতা-বিদ্েতা সবিলন আদ্ াজন করা হদ্ি। 

 
1 CMSMEs িলদ্ত জাতী  বর্ল্পনীবতদ্ত উবেবখত মেবণবিন্যাদ্সর আদ্লাদ্ক বর্ল্পনীবতদ্ত িবণ শত বিবভন্ন বর্ল্পখাতভূক্ত প্রবতষ্ঠানসমূহ বিদ্িবিত হদ্ি। 



 পৃষ্ঠা- 3 (২০) মেলা/উদ্যাক্তা হাট/প্রদর্ শনী/মেতা-বিদ্েতা সবিলন আদ্ াজদ্নর বনদ্দ শবর্কা 

 

৩। বিবসক কর্তশক মেলা/ উদ্যাক্তা হাট/ প্রদর্ শনী/ মেতা-বিদ্েতা সবিলন আদ্ াজদ্নর লক্ষে ও উদ্েশ্যসমূহ 

▪ মদদ্র্র কুটির, োইদ্ো, ক্ষুদ্র ও োিাবর বর্ল্প (CMSME) খাদ্তর উদ্যাক্তাদ্দর উৎ াবদত  দ্ের প্রিার, প্রসার, বিে  এিাং 

ব্যিসা সম্প্রসারণ এিাং নতুন নতুন উদ্যাক্তা সৃবি; 

▪ উদ্যাক্তাদ্দর িাজারজাতকরণ দক্ষতা বৃবি; 

▪ উদ্যাক্তাদ্দর েদ্ধ্য  ারস্পাবরক মর্াগাদ্র্াগ ও সাংদ্র্াগ বৃবি; 

▪ উদ্যাক্তা ও মেতা/মভাক্তার েদ্ধ্য  ারস্পাবরক মর্াগাদ্র্াগ স্থা ন; 

▪ উদ্যাক্তার উৎ াবদত  দ্ের োন উন্ন দ্ন সৃজনর্ীল েতােত প্রাবপ্ত; 

▪ মদর্ী  উদ্যাক্তাদ্দর বতবর  েসমূদ্হর প্রবত স্থানী  মভাক্তাদ্দর আগ্রহ সৃবির দ্বারা মদর্ী  বর্দ্ল্পর বিকার্; 

▪ মেলা আদ্ াজদ্ন সহা তাকারী উদ্যাক্তা/ মসিা প্রদানকারী প্রবতষ্ঠাদ্নর ইদ্ভন্ট ব্যিস্থা না  সক্ষেতা বৃবি। 
 

 

৪। আদ্ াজক কবেটি গঠন 

আগ্রহী উদ্যাক্তা িা মসিা প্রদানকারী উদ্যাক্তা প্রবতষ্ঠাদ্নর সহা তা  মেলা/উদ্যাক্তা হাট/প্রদর্ শনী/মেতা-বিদ্েতা সবিলন আদ্ াজদ্নর 

মক্ষদ্ত্র সাবি শক ব্যিস্থা নার জন্য বিবসদ্কর সাংবিি কার্ শালদ্ র প্রধাদ্নর মনর্তদ্ে একটি আদ্ াজক কবেটি গঠন করদ্ত হদ্ি। এদ্ক্ষদ্ত্র, প্রস্তাি 

মূল্যা ন কবেটি আদ্ াজক কবেটির দাব ে  ালন করদ্ত  াদ্র। 
 

৫। সে কাল বনধ শারণ 

▪ মেলা/ উদ্যাক্তা হাট/ প্রদর্ শনী োদ্সর প্রেে িা মর্ষ সপ্তাদ্হ আদ্ াজদ্ন প্রাধান্য বদদ্ত হদ্ি; 

▪ বিবভন্ন বদিসবভবিক মেলা/ প্রদর্ শনীসমূহ বদিস উদর্া দ্নর শুরু/ সোবপ্তদ্ত শুরু করদ্ত হদ্ি; 

▪ মেলা/ উদ্যাক্তা হাট/ প্রদর্ শনী আদ্ াজদ্নর মক্ষদ্ত্র ৫ ( াঁি) মেদ্ক সদ্ি শাচ্চ ৩০ (বত্রর্) বদন ব্যা ী আদ্ াজদ্নর অনুদ্োদন মদও া 

হদ্ি; 

▪ মেতা-বিদ্েতা সবিলন আদ্ াজদ্নর মক্ষদ্ত্র ৩ (বতন) মেদ্ক সদ্ি শাচ্চ ৭ (সাত) বদন ব্যা ী আদ্ াজদ্নর অনুদ্োদন মদও া হদ্ি; 

▪ সাংবিি কর্তশ ক্ষ, স্থানী  প্রর্াসন, ব্যিসা ী সাংগঠনসমূদ্হর সাদ্ে আদ্লািনাপূি শক মেলার মে াদকাল বনধ শারণ করা মর্দ্ত  াদ্র। 

 

৬। স্থান বনধ শারণ 

বিবসক কর্তশক মেলা/ উদ্যাক্তা হাট/ প্রদর্ শনী/ মেতা-বিদ্েতা সবিলন আদ্ াজদ্ন বিবসদ্কর সাংবিি কার্ শাল , স্থানী  প্রর্াসন, 

সহা তাকারী উদ্যাক্তা/মসিা প্রদানকারী উদ্যাক্তা প্রবতষ্ঠান এিাং ব্যিসা ী সাংগঠনসমূদ্হর সাদ্ে আদ্লািনাপূি শক স্থান বনি শািন করদ্ত হদ্ি। 

মসদ্ক্ষদ্ত্র বনদ্নাক্ত বিষ সমূহ বনবিত করদ্ত হদ্ি: 

▪ র্হদ্রর মকন্দ্রবিন্দুদ্ত অিবস্থত অবধক জনসোগে উ দ্র্াগী উন্মুক্ত োঠ/ সাাংস্কৃবতক মকন্দ্র/ অবিটবর াে/ প্রদর্ শনী মকন্দ্র/ অবফস 

িের/ অন্যান্য অিকাঠাদ্ো মেলা/প্রদর্ শনী/মেতা-বিদ্েতা সবিলন আদ্ াজদ্নর জন্য বনি শািন করদ্ত হদ্ি; 

▪ মেলা/উদ্যাক্তা হাট/প্রদর্ শনী/ মেতা-বিদ্েতা সবিলদ্নর আদ্ াজদ্নর জন্য বনি শাবিত মভনুেদ্ত ন্যেনতে ৫০ টি স্টল স্থা দ্নর জা গা 

োকদ্ত হদ্ি এিাং দর্ শনােী িলািদ্লর  র্ শাপ্ত ফাঁকা স্থান োকদ্ত হদ্ি। তদ্ি বিদ্র্ষ  বরবস্থবত িা বিদ্র্ষ মেলা িা প্রদর্ শনীর মক্ষদ্ত্র 

স্টল িা জা গার  বরোন িাড়দ্ত  াদ্র; 

▪  প্রবতটি স্টদ্লর সাইজ হদ্ি কে দ্ক্ষ ৮ ফুট x ৮ ফুট; 

▪ মেতা-বিদ্েতা সবিলদ্নর মক্ষদ্ত্র নুেনতে ৫০ জদ্নর অাংর্গ্রহদ্ণ মসবেনার আদ্ াজদ্নর স্থান ও অন্যান্য িদ্দািস্ত োকদ্ত হদ্ি; 

▪ মভনুের সবন্নকদ্ট উদ্যাক্তা ও দর্ শনােীদ্দর জন্য  র্ শাপ্ত খািার  াবন ও   বনষ্কার্দ্নর ব্যিস্থা োকদ্ত হদ্ি। এরই সাদ্ে ইদ্ভন্ট 

আদ্ াজদ্নর সে কাদ্ল ২৪ ঘন্টা  র্ শাপ্ত বনরা িা ব্যিস্থা বনবিত করদ্ত হদ্ি। 

 

৭। সাবি শক ব্যিস্থা নার দাব দ্ে/সহা তা  আগ্রহী উদ্যাক্তা/ মসিা প্রদানকারী উদ্যাক্তা প্রবতষ্ঠান বনি শািন 
 

৭.১।  উদ্যাক্তা/ মসিা প্রদানকারী প্রবতষ্ঠাদ্নর মর্াগ্যতা 

মেলা, প্রদর্ শনী এিাং মেতা-বিদ্েতা সবিলন আদ্ াজদ্নর মক্ষদ্ত্র মেলা আদ্ াজন কবেটিদ্ক দাব ে প্রদান োড়াও কর্তশ ক্ষ কর্তশক মকান 

আগ্রহী উদ্যাক্তা/ মসিা প্রদানকারী উদ্যাক্তা প্রবতষ্ঠানদ্ক সাবি শক ব্যিস্থা না  বনদ্ াবজত করা মর্দ্ত  াদ্র। মসদ্ক্ষদ্ত্র বনদ্নাক্ত 

বিষ সমূহ বিদ্িিনা করদ্ত হদ্ি: 

 



 পৃষ্ঠা- 4 (২০) মেলা/উদ্যাক্তা হাট/প্রদর্ শনী/মেতা-বিদ্েতা সবিলন আদ্ াজদ্নর বনদ্দ শবর্কা 

 

৭.১.১। ইদ্ভন্ট আদ্ াজন/ অাংর্গ্রহদ্ণর অবভজ্ঞতা এিাং বনিন্ধন 

▪ মেলা আদ্ াজদ্ন আগ্রহী উদ্যাক্তা/মসিা প্রদানকারী উদ্যাক্তা প্রবতষ্ঠাদ্নর র্োর্ে কর্তশ দ্ক্ষর বনিন্ধন োকদ্ত হদ্ি। 

▪ সাংবিি মক্ষদ্ত্র আগ্রহী উদ্যাক্তা/মসিা প্রবতষ্ঠাদ্নর কে দ্ক্ষ একটি (০১) মেলা, প্রদর্ শনী এিাং মেতা-বিদ্েতা সবিলন 

আদ্ াজদ্নর/অাংর্গ্রহদ্ণর িাস্তি অবভজ্ঞতা োকদ্ত হদ্ি। এদ্ক্ষদ্ত্র আদ্ াবজত/অাংর্গ্রহণকৃত ইদ্ভদ্ন্টর সাংখ্যা, ইদ্ভন্টসমূদ্হ 

অাংর্গ্রহণকারী উদ্যাক্তার সাংখ্যা বিদ্িিনা  মনও া হদ্ি। অবধক সাংখ্যক উদ্যাক্তা বনদ্  মেলা/উদ্যাক্তা হাট/প্রদর্ শনী/মেতা-

বিদ্েতা সবিলন ব্যিস্থা না  অবভজ্ঞদ্দর অগ্রাবধকার প্রদান করা হদ্ি। 

▪ বিবসক িা অন্যান্য প্রবতষ্ঠান কর্তশক আদ্ াবজত মেলা/উদ্যাক্তা হাট/প্রদর্ শনী/মেতা-বিদ্েতা সবিলন ব্যিস্থা না ও অাংর্গ্রহণ পূি শ 

অবভজ্ঞতা বহদ্সদ্ি বিদ্িবিত হদ্ি। তদ্ি প্রদ্র্াজে মক্ষদ্ত্র আগ্রহী উদ্যাক্তা/ মসিা প্রদানকারী প্রবতষ্ঠাদ্নর সাংখ্যা একাবধক না হদ্ল এ 

র্তশ বর্বেল করা মর্দ্ত  াদ্র। 
 

 

৭.১.২। অন্যান্য মর্াগ্যতা ও র্তশ 

 

▪ হালনাগাদ মেি লাইদ্সন্স ও আ কর সনদধারী এিাং বন বেত আ কর প্রদানকারীদ্ক অগ্রাবধকার প্রদান করা হদ্ি; 

▪ বিবসক এর অিকাঠাদ্ো ও অন্যান্য সুবিধাবদ ব্যিহাদ্রর জন্য (প্রদ্র্াজে মক্ষদ্ত্র) ইদ্ভন্ট ব্যিস্থা না  আগ্রহী উদ্যাক্তা/ মসিা 

প্রদানকারী প্রবতষ্ঠান কর্তশক প্রস্তািনা  উবেবখত হাদ্র অেিা বিবসক বনধ শাবরত সাবভশস িাজশ প্রদান করদ্ত হদ্ি; 

▪ মেলা, প্রদর্ শনী এিাং মেতা-বিদ্েতা সবিলন আদ্ াজদ্নর জন্য বনধ শাবরত সাংখ্যক (মেলা/ উদ্যাক্তা হাট/প্রদর্ শনী/মেতা-বিদ্েতা 

সবিলদ্নর মক্ষদ্ত্র ন্যেনতে ৫০ টি) স্টল স্থা ন ও ব্যিস্থা না  সক্ষে হদ্ত হদ্ি; 

▪ বনি শাবিত উদ্যাক্তা/ মসিা প্রদানকারী প্রবতষ্ঠানদ্ক মভনুে বনি শািন ও চূড়ান্ত বুবকাং, ইদ্ভদ্ন্টর সাজ-সজ্জা, উদ্িাধনী/ সো নী অনুষ্ঠান 

আদ্ াজন (প্রদ্র্াজে মক্ষদ্ত্র), স্টল বনে শাণ, স্টল িরাে,  দ্ের ধরন অনুর্া ী স্টল সাজাদ্না, মেলা  বিদ্যেৎ সাংদ্র্াগ,   ঃ বনষ্কার্ন, 

সাউন্ড বসদ্স্টে, বনরা িা ও  বরচ্ছন্নতাসহ, সাবি শক দা -দাব ে িহন করদ্ত হদ্ি। 

 

বি. দ্র.: এোড়া ১১ নাং অনুদ্চ্ছদ্দ িবণ শত ইদ্ভন্ট আদ্ াজদ্নর সাধারণ র্তশািলী র্োর্েভাদ্ি অনুসরণ করদ্ত হদ্ি। 

 

৭.২।  উদ্যাক্তা/ মসিা প্রদানকারী প্রবতষ্ঠান বনি শািন প্রবে া 

 

মেলা/উদ্যাক্তা হাট/প্রদর্ শনী/মেতা-বিদ্েতা সবিলন আদ্ াজদ্নর মক্ষদ্ত্র মকান আগ্রহী উদ্যাক্তা/মসিা প্রদানকারী প্রবতষ্ঠানদ্ক সাবি শক 

ব্যিস্থা নার বনবেি বনি শািদ্নর ধা সমূহ বননরূ : 

 
 



 পৃষ্ঠা- 5 (২০) মেলা/উদ্যাক্তা হাট/প্রদর্ শনী/মেতা-বিদ্েতা সবিলন আদ্ াজদ্নর বনদ্দ শবর্কা 

 

৭.২.১। ধা  -১: আগ্রহী উদ্যাক্তা/ মসিা প্রদানকারী উদ্যাক্তা প্রবতষ্ঠান বনি শািদ্নর বিজ্ঞবপ্ত প্রিার ও প্রস্তাি আহ্বান 

▪ বিবসদ্কর বনজস্ব ওদ্ িসাইটসহ অন্যান্য সাোবজক মর্াগাদ্র্াগ োধ্যদ্ে মেলা/উদ্যাক্তা হাট/প্রদর্ শনী/মেতা-বিদ্েতা সবিলন 

আদ্ াজদ্ন সাবি শক ব্যিস্থা নার দাব ে  ালদ্নর জন্য প্রস্তািনা আহ্বান কদ্র বিজ্ঞবপ্ত প্রিার করদ্ত হদ্ি। প্রস্তািনা দাবখদ্লর জন্য 

বিজ্ঞবপ্ত প্রিাদ্রর বদন হদ্ত ১৫ বদদ্নর সে  প্রদান করা হদ্ি। আগ্রহী উদ্যাক্তা/মসিা প্রদানকারী উদ্যাক্তা প্রবতষ্ঠান সাংবিি বিবসক 

কার্ শাল  িরাির বনজস্ব প্যাদ্ি আদ্িদন, প্রদ্ াজনী  কাগজ ত্রসহ প্রস্তািনা দাবখল করদ্িন। বনধ শাবরত সেদ্ র েদ্ধ্য প্রস্তািনা 

দাবখদ্ল ব্যে শ উদ্যাক্তা/ মসিা প্রদানকারী প্রবতষ্ঠানদ্ক এ মক্ষদ্ত্র বিদ্িিনা করা হদ্ি না। 

▪ ইদ্ভন্ট ব্যিস্থা না  আগ্রহী উদ্যাক্তা/ মসিা প্রদানকারী উদ্যাক্তা প্রবতষ্ঠান এর বিস্তাবরত প্রস্তািনা  বিবসকদ্ক প্রদ্দ  সাবভশস 

িাদ্জশর  বরোণ স্পিভাদ্ি উদ্েখ করদ্ত হদ্ি। এর সাদ্ে আগ্রহী উদ্যাক্তা/ মসিা প্রদানকারী উদ্যাক্তা প্রবতষ্ঠানদ্ক আদ্িদন দ্ত্রর 

সাদ্ে বননবলবখত কাগজ ত্রাবদ সাংযুক্ত করদ্ত হদ্ি: 

 

➢  স্বোবধকারীর (Proprietor) জাতী   বরি  দ্ত্রর ফদ্টাকব  

➢ মেি লাইদ্সদ্ন্সর ফদ্টাকব  

➢ টি. আই. এন. সনদ্দর ফদ্টাকব  

➢ বিবসক / অন্যান্য দপ্তদ্রর বনিন্ধদ্নর ফদ্টাকব  

➢ সি শদ্র্ষ করিদ্ষ শ আ কর রবর্দ/ সনদ্দর ফদ্টাকব  

➢ অবভজ্ঞতার প্রোণদ্কর ফদ্টাকব  

➢ অন্যান্য সাংযুবক্তসমূহ (প্রদ্র্াজে মক্ষদ্ত্র) 

 

▪ আগ্রহী উদ্যাক্তা/মসিা প্রদানকারী উদ্যাক্তা প্রবতষ্ঠানদ্ক বিস্তাবরত প্রস্তািনা উ দ্রাবেবখত কাগজ ত্রাবদসহ বনধ শাবরত সেদ্ র েদ্ধ্য 

সাংবিি বিবসক কার্ শাল  িরাির িি খাদ্ে দাবখল করদ্ত হদ্ি। 

 

৭.২.২। ধা  -২: প্রস্তাি মূল্যা ন 

▪ আগ্রহী উদ্যাক্তা িা মসিা প্রবতষ্ঠান কর্তশক দাবখলকৃত প্রস্তািনা মূল্যা ন এিাং বনি শািন প্রবে া সম্পন্ন করার জন্য ন্যেনতে ৫ সদস্য 

বিবর্ি একটি কবেটি গঠন করা হদ্ি। কবেটির গঠন বননরু  হদ্ত  াদ্র: 
 

(ক) বিবসক প্রধান কার্ শালদ্  মেলা/ উদ্যাক্তা হাট/ প্রদর্ শনী/ মেতা-বিদ্েতা সবিলন আদ্ াজদ্নর মক্ষদ্ত্র 

 

১।  বরিালক (বি ণন) আহ্বা ক 

২। েহাব্যিস্থা ক (বি ণন) সদস্য 

৩। উ েহাব্যিস্থা ক (সম্প্রসারণ) সদস্য 

৪। উ েহাব্যিস্থা ক (প্রর্াসন) সদস্য 

৫। উ ব্যিস্থা ক (বি ণন) সদস্য-সবিি 

কে শ বরবধ 

কবেটি প্রাপ্ত প্রস্তািনাসমূহ বনধ শাবরত োনদদ্ন্ডর আদ্লাদ্ক মূল্যা নপূি শক আগ্রহী উদ্যাক্তা িা মসিা প্রদানকারী উদ্যাক্তা প্রবতষ্ঠান 

বনি শািন করদ্ি। 

 

(খ) বিবসক আঞ্চবলক/মজলা কার্ শালদ্  মেলা/ উদ্যাক্তা হাট/ প্রদর্ শনী / মেতা-বিদ্েতা সবিলন আদ্ াজদ্নর মক্ষদ্ত্র 
 

 

 

১। আঞ্চবলক  বরিালক / উ েহাব্যিস্থা ক / সহকারী েহাব্যিস্থা ক / উ ব্যিস্থা ক আহ্বা ক 

২। বর্ল্পনগরী কে শকতশা সদস্য 

৩। সম্প্রসারণ কে শকতশা সদস্য 

৪। বহসািরক্ষন কে শকতশা/অোকাউন্টোন্ট সদস্য 

৫। বিদ্র্ষজ্ঞ / প্রদ্োর্ন কে শকতশা সদস্য-সবিি 
 

কে শ বরবধ 

কবেটি প্রাপ্ত প্রস্তািনাসমূহ বনধ শাবরত োনদদ্ন্ডর আদ্লাদ্ক মূল্যা নপূি শক আগ্রহী উদ্যাক্তা িা মসিা প্রদানকারী উদ্যাক্তা প্রবতষ্ঠান 

বনি শািন করদ্ি। 

 



 পৃষ্ঠা- 6 (২০) মেলা/উদ্যাক্তা হাট/প্রদর্ শনী/মেতা-বিদ্েতা সবিলন আদ্ াজদ্নর বনদ্দ শবর্কা 

 

(গ) ক্ষুদ্র ও কুটির বর্ল্প প্রবর্ক্ষণ ইনবস্টটিউট (বিটি) এ মেলা/ উদ্যাক্তা হাট/ প্রদর্ শনী/ মেতা-বিদ্েতা সবিলন আদ্ াজদ্নর 

মক্ষদ্ত্র  

 

১। অধ্যক্ষ  আহ্বা ক 

২। প্রধান অনুষদ সদস্য সদস্য 

৩। সহদ্র্াগী অনুষদ সদস্য সদস্য 

৪। বহসািরক্ষন কে শকতশা সদস্য 

৫। সহকারী অনুষদ সদস্য (বি ণন) সদস্য-সবিি 

কে শ বরবধ 

কবেটি প্রাপ্ত প্রস্তািনাসমূহ বনধ শাবরত োনদদ্ন্ডর আদ্লাদ্ক মূল্যা নপূি শক আগ্রহী উদ্যাক্তা িা মসিা প্রদানকারী উদ্যাক্তা প্রবতষ্ঠান 

বনি শািন করদ্ি। 

 

৭.২.৩। ধা  -৩: আগ্রহী উদ্যাক্তা/মসিা প্রদানকারী উদ্যাক্তা প্রবতষ্ঠান বনি শািন 

 

▪ আগ্রহী উদ্যাক্তা িা মসিা প্রদানকরী উদ্যাক্তা প্রবতষ্ঠান বনি শািদ্নর সূিক ও মিার: 

আগ্রহী উদ্যাক্তা/ মসিা প্রদানকারী উদ্যাক্তা প্রবতষ্ঠান কর্তশক দাবখলকৃত প্রস্তািনাসমূহ মূল্যা ণ এিাং বনি শািন প্রবে া গঠিত 

মূল্যা ন কবেটি কর্তশক সম্পন্ন করা হদ্ি। প্রাপ্ত প্রস্তািনাসমূহ বনধ শাবরত োনদদ্ন্ডর আদ্লাদ্ক মূল্যা ণপূি শক আগ্রহী উদ্যাক্তা/ মসিা 

প্রদানকারী উদ্যাক্তা প্রবতষ্ঠান বনি শািন করা হদ্ি। আগ্রহী উদ্যাক্তা/মসিা প্রদানকারী উদ্যাক্তা প্রবতষ্ঠান বনি শািদ্নর সূিক ও মিার: 

 

েবেক মূল্যা ন সূিক বনধ শাবরত মিার 

১। আগ্রহী উদ্যাক্তা িা মসিা প্রদানকারী উদ্যাক্তা প্রবতষ্ঠাদ্নর র্োর্ে 

কর্তশ দ্ক্ষর বনিন্ধন 

২৫ 

২। আগ্রহী উদ্যাক্তা িা মসিা প্রদানকারী উদ্যাক্তা প্রবতষ্ঠাদ্নর বিবসক 

বনিন্ধন 

৫ 

৩। উদ্যাক্তা বহদ্সদ্ি মেলা/উদ্যাক্তা হাট/প্রদর্ শনী/মেতা-বিদ্েতা 

সবিলন আদ্ াজদ্নর অবভজ্ঞতা 

২০ 

৪। বিবসকদ্ক প্রদ্দ  সাবভশস িাজশ প্রস্তািনা ৪০ 

৫। মেি লাইদ্সন্স, টি.আই.এন., এিাং হালনাগাদ আ কর প্রদাদ্নর 

প্রোণক 

১০ 

সি শদ্োট ১০০ 
 

 
 

▪ সি শদ্োট ১০০ নম্বদ্রর েদ্ধ্য সদ্ি শাচ্চ নম্বর প্রাপ্ত উদ্যাক্তা/ মসিা প্রদানকারী উদ্যাক্তা প্রবতষ্ঠান মক চূড়ান্তভাদ্ি বনি শািন 

করা হদ্ি। 

 

৭.২.৪। ধা  -৪: কার্ শাদ্দর্ প্রদান, ইদ্ভন্ট েবনটবরাং ও সো নী 
 

▪ বনি শািত উদ্যাক্তা/ মসিা প্রদানকারী উদ্যাক্তা প্রবতষ্ঠান মক প্রদ্র্াজে সকল র্তশািলী (অনুদ্চ্ছদ-১১ এ উবেবখত) উদ্েখপূি শক বলবখত 

কার্ শাদ্দর্ প্রদান করদ্ত হদ্ি। মেলা/উদ্যাক্তা হাট/প্রদর্ শনী/মেতা-বিদ্েতা সবিলন িলাকালীন কার্ শাদ্দর্ অনুর্া ী সকল কার্ শেে 

 বরিাবলত হদ্চ্ছ বক না তা মেলা আদ্ াজক কবেটি (প্রস্তাি মূল্যা ন কবেটি) কর্তশক বনবিত করদ্ত হদ্ি। ইদ্ভন্ট সোবপ্তর ৭ 

কে শবদিদ্সর েদ্ধ্য বিবসদ্কর সাংবিি কার্ শাল  কর্তশক উদ্যাক্তা/মসিা প্রদানকারী উদ্যাক্তা প্রবতষ্ঠান হদ্ত প্রস্তািনা অনুর্া ী বিবসক 

এর সম্পূন শ সাবভশস িাজশ ম -অি শাদ্রর োধ্যদ্ে গ্রহণ করদ্ত হদ্ি।  

 

৮। মেলা/ উদ্যাক্তা হাট/প্রদর্ শনী/ মেতা-বিদ্েতা সবিলদ্ন অাংর্গ্রহদ্ণর জন্য উদ্যাক্তাদ্দর বনকট হদ্ত আদ্িদন  ত্র আহ্বান, বনি শািন ও 

স্টল িরাে 
 

▪ স্থানী  ও জাতী  বদবনক  বত্রকা (প্রদ্র্াজে মক্ষদ্ত্র) এিাং বিবসদ্কর বনজস্ব ওদ্ িসাইটসহ অন্যান্য সাোবজক মর্াগাদ্র্াগ 

োধ্যদ্ে মেলা/উদ্যাক্তা হাট/প্রদর্ শনী/মেতা-বিদ্েতা সবিলদ্ন অাংর্গ্রহদ্ণর জন্য উদ্যাক্তাদ্দর বনকট হদ্ত আদ্িদন আহ্বান 

করদ্ত হদ্ি। বনধ শাবরত আদ্িদন ফে শ ওদ্ িসাইট/ বিবসক কার্ শাল  হদ্ত বিনামূদ্ল্য সরিরাহ করা র্াদ্ি; 

▪ মজলা  র্ শাদ্  সাংবিি মজলার উদ্দাক্তাদ্দর অগ্রাবধকার প্রদান করদ্ত হদ্ি; 

▪ স্টল িরাদ্ের মক্ষদ্ত্র মর্ সকল উদ্যাক্তা বনজস্ব কারখানা   ে উৎ াদন কদ্র োদ্কন তাদ্দর প্রাধান্য বদদ্ত হদ্ি; 



 পৃষ্ঠা- 7 (২০) মেলা/উদ্যাক্তা হাট/প্রদর্ শনী/মেতা-বিদ্েতা সবিলন আদ্ াজদ্নর বনদ্দ শবর্কা 

 

▪  দ্ের গুনগতোন এিাং  দ্ন্যর বিবিত্রতা, মেলা  অাংর্গ্রহদ্ণর মর্াগ্যতা ও সঠিকভাদ্ি দাবখলকৃত আদ্িদন ত্র/ 

সাংযুবক্তসমূহ র্ািাই কদ্র প্রােবেক তাবলকা বতবর করদ্ত হদ্ি। অতঃ র আদ্িদনকারীদ্দর উ বস্থবতদ্ত উন্মুক্ত লটারীর 

আদ্ াজন কদ্র স্টল িরাে করদ্ত হদ্ি। একজন উদ্যাক্তাদ্ক ১ টি স্টদ্লর মিবর্ িরাে করা র্াদ্ি না; 

▪ উদ্যাক্তা বনি শািদ্নর মক্ষদ্ত্র বিবসক কর্তশক বনিবন্ধত উদ্যাক্তাদ্দর অগ্রাবধকার প্রদান করদ্ত হদ্ি; 

▪ স্টল িরাদ্ের মক্ষদ্ত্র জাতী  বর্ল্প নীবত ২০১৬ মত উবেবখত উচ্চ-অগ্রাবধকার/ অগ্রাবধকারপ্রাপ্ত বর্ল্প খাত মর্েন কৃবষ/খায 

প্রবে াজাত, কৃবষ র্ন্ত্র াবত প্রস্তুতকারী, আইবসটি/সফটও োর, িােড়া/ িােড়াজাত, হালকা প্রদ্কৌর্ল,  াট ও  াটজাত, 

প্লাবস্টক, হস্ত ও কারুবর্ল্প, মখলনা, কৃবত্রে জুদ্ লাবর, আগর, বতবর ম ার্াকসহ অন্যান্য খাদ্তর কুটির, োইদ্ো, ক্ষুদ্র ও 

োিাবর (বসএেএসএেই) বর্ল্প উদ্যাক্তাদ্দর প্রাধান্য বদদ্ত হদ্ি; 

▪ মেলা/উদ্যাক্তা হাট/প্রদর্ শনী/মেতা-বিদ্েতা সবিলদ্ন মকানও প্রকার বিদ্দবর্  ে প্রদর্ শন/ বিে  করা র্াদ্ি না। অন্য 

উদ্যাক্তার উৎ াবদত  ে পূি শান্যেবত ব্যবতদ্রদ্ক প্রদর্ শন/ বিে  সম্পূণ শভাদ্ি বনদ্ষধ। উভ  মক্ষদ্ত্র মকানরূ  মনাটির্ োড়াই 

মেলা িলাকালীন িরােকৃত স্টল িাবতল করা র্াদ্ি; 

▪ ইদ্ভন্ট শুরুর কে দ্ক্ষ ৭ (সাত) বদন পূদ্ি শ অাংর্গ্রহণকারী উদ্যাক্তা বনি শািন সম্পন্ন করদ্ত হদ্ি এিাং বনি শাবিত উদ্যাক্তাদ্দর 

ইদ্ভদ্ন্টর তথ্য জাবনদ্  বদদ্ত হদ্ি; 

▪ চূড়ান্তভাদ্ি িরােকৃত স্টলসমূদ্হর তাবলকা সাংরক্ষন করদ্ত হদ্ি এিাং হাি শ ও সফট কব  বি ণন বিভাগ, বিবসক, ঢাকা  

দাবখল করদ্ত হদ্ি; 

▪ িরাে  াও ার  র মকাদ্না উদ্যাক্তা স্টল বনদ্ত অ ারগ হদ্ল স্টল বফ মফরতদ্র্াগ্য ন । তদ্ি িরাে প্রতোর্ী উদ্যাক্তা 

 াও া মগদ্ল স্টল হস্তান্তর করা র্াদ্ি। 

 

৯। স্টল বফ বনধ শারদ্ণর বনদ্দ শবর্কা 

 

মেলা/উদ্যাক্তা হাট/প্রদর্ শনী/মেতা-বিদ্েতা সবিলন আদ্ াজদ্নর মক্ষদ্ত্র উদ্যাক্তাদ্দর বনকট হদ্ত বনদ্নাক্ত হাদ্রর অবতবরক্ত স্টল বফ গ্রহণ 

করা র্াদ্ি না- 
 

বিবসক বনিন্ধন আদ্ াজদ্নর স্থান 

বদবনক স্টল বফ’র সদ্ি শাচ্চ হার (টাকা) 

১-১০ বদন সে কাল ১১-২০ বদন সে কাল ২১-৩০ বদন সে কাল 

বনিবন্ধত 

উদ্যাক্তা 

ঢাকা ৭০০ ৬০০ ৫৫০ 

বিভাগী  র্হর ৫০০ ৪৫০ ৪০০ 

মজলা র্হর ৪৫০ ৪০০ ৪০০ 

অবনিবন্ধত 

উদ্যাক্তা 

ঢাকা ১০০০ ১০০০ ৯৫০ 

বিভাগী  র্হর ৯০০ ৮৫০ ৮০০ 

মজলা র্হর ৬৫০ ৬০০ ৫৫০ 
 

বি. দ্র.: বদবনক স্টল বফ’র হার বিবসক কর্তশ দ্ক্ষর বনদ্দ শর্েদ্ে সেদ্  সেদ্   বরিবতশত হদ্ত  াদ্র। 

 

 

বিবসক কর্তশ ক্ষ কর্তশক বনধ শাবরত বফ এর অবতবরক্ত বফ গ্রহণ করদ্ল মেলা আদ্ াজদ্ন সহা তাকারী উদ্যাক্তা/মসিা প্রদানকারী উদ্যাক্তা 

প্রবতষ্ঠাদ্নর বিরুদ্ি বিবধ মোতাদ্িক প্রদ্ াজনী  ব্যিস্থা গ্রহণ করা র্াদ্ি। 



 পৃষ্ঠা- 8 (২০) মেলা/উদ্যাক্তা হাট/প্রদর্ শনী/মেতা-বিদ্েতা সবিলন আদ্ াজদ্নর বনদ্দ শবর্কা 

 

১০। মেলা/উদ্যাক্তা হাট/প্রদর্ শনী/মেতা-বিদ্েতা সবিলন আদ্ াজদ্নর অনুদ্োদন গ্রহণ প্রবে া 

প্রধান কার্ শাল , বিটি এিাং আঞ্চবলক/মজলা কার্ শালদ্  উক্ত কে শসূবিসমূহ আদ্ াজদ্নর মক্ষদ্ত্র সরকাদ্রর বিবভন্ন  র্ শাদ্ র অনুেবত/সহা তা 

প্রাবপ্তর লদ্ক্ষে প্রধান কার্ শাল  হদ্ত প্রদ্ াজনী  মর্াগাদ্র্াগ করদ্ত হদ্ি। এোড়াও বিটি এিাং বিবসদ্কর অন্যান্য সকল  র্ শাদ্ র কার্ শাল  মক 

মেলা/উদ্যাক্তা হাট/প্রদর্ শনী/মেতা-বিদ্েতা সবিলন আদ্ াজদ্নর পূদ্ি শ বননরূদ্  প্রধান কার্ শালদ্ র অনুদ্োদন গ্রহণ করদ্ত হদ্ি: 

 

 

১১। মেলা/উদ্যাক্তা হাট/প্রদর্ শনী/মেতা-বিদ্েতা সবিলন আদ্ াজদ্নর সাধারণ র্তশািলী (সহা তাকারী এিাং আদ্ াজক উভদ্ র জন্য) 

▪ বিবসদ্কর মেলা/উদ্যাক্তা হাট/প্রদর্ শনী/মেতা-বিদ্েতা সবিলন আদ্ াজদ্নর বনদ্দ শবর্কা অনুসরণপূি শক উদ্যাক্তা বনি শািন ও স্টল 

িরােসহ সাবি শক প্রবে া সম্পন্ন করদ্ত হদ্ি; 

▪ প্রবতটি মেলা/উদ্যাক্তা হাট/প্রদর্ শনী/মেতা-বিদ্েতা সবিলদ্ন ন্যেনতে ৫০ টি স্টল োকদ্ি। তদ্ি স্থাদ্নর প্রাপ্যতা অনুসাদ্র স্টল 

সাংখ্যা িাড়াদ্না মর্দ্ত  াদ্র; 

▪ ব্যাাংক ও আবে শক প্রবতষ্ঠাদ্নর জন্য ১ টি স্টল এিাং তথ্য মকন্দ্র বহদ্সদ্ি ১ টি স্টল বনবদ শি কদ্র রাখা মর্দ্ত  াদ্র; 

▪ প্রবতটি স্টদ্লর আকার হদ্ি কে দ্ক্ষ ৮X ৮ িগ শফুট। প্রবতটি স্টদ্ল স্টল নম্বর সুবনবদ শিভাদ্ি প্রদবর্ শত হদ্ত হদ্ি এিাং প্রবতষ্ঠাদ্নর 

নাে ও স্টল নম্বর উদ্েখপূি শক নাদ্ের ফোবস া (প্রবতটি স্টদ্লর সােদ্ন ও দ্র ৮X ১ সাইদ্জর মোট ব্যানার) বনবিত করদ্ত হদ্ি; 

▪ প্রবতটি স্টদ্ল ১ টি মটবিল (৬ ফুট বদদ্ঘ শের), ২ টি মি ার, ১ টি টিউি লাইট এিাং প্রবত ২ টি স্টদ্লর জন্য নুেনতে ১ টি স্টোন্ড ফোন 

বনবিত করদ্ত হদ্ি। ধুদ্লািাবলপূণ শ উন্মুক্ত স্থাদ্ন মেলা আদ্ াজদ্নর মক্ষদ্ত্র স্টদ্ল কাদ্ শটিাং করদ্ত হদ্ি। বৃবির সম্ভািনা োকদ্ল 

উ যুক্ত োউবনর ব্যিস্থা করদ্ত হদ্ি; 

▪ স্টদ্লর প্রবতটি মটবিল সাদা কা ড় বদদ্  মঢদ্ক তাদ্ত িালর লাগাদ্ত হদ্ি; 

▪ প্রবতটি স্টদ্ল বিদ্যেৎ সাংদ্র্াগসহ প্রদ্ াজনী  বনরা িা মিিনী প্রদান করদ্ত হদ্ি; 

▪ ইদ্ভদ্ন্ট বিবিত্রতা আন দ্নর জন্য মজলা মিম্বার/নাবসি/মেি িবিস/এদ্সাবসদ্ র্দ্নর সহা তা গ্রহণ করদ্ত হদ্ি; 

▪ অাংর্গ্রহণকারী উদ্যাক্তাদ্দর বনকট হদ্ত বনদ্দ শবর্কা  বনধ শাবরত হাদ্র স্টল বফ গ্রহণ করদ্ত হদ্ি। মকান েদ্েই অবতবরক্ত স্টল বফ 

আদা  করা র্াদ্ি না।  

▪ র্ারা স্টল  াদ্িন না তাঁদ্দরদ্ক মেলা সোবপ্তর সদ্ি শাচ্চ ৩ (বতন) কে শবদিদ্সর েদ্ধ্য স্টল বফ মফরত বদদ্ত হদ্ি; 



 পৃষ্ঠা- 9 (২০) মেলা/উদ্যাক্তা হাট/প্রদর্ শনী/মেতা-বিদ্েতা সবিলন আদ্ াজদ্নর বনদ্দ শবর্কা 

 

▪ দর্ শনােী সোগে বৃবির জন্য আদ্র্ াদ্র্র এলাকা  ইদ্ভন্ট শুরুর ১ বদন আদ্গ মেদ্কই ইদ্ভন্ট িলাকালীন প্রবতবদন কতশ দ্ক্ষর 

অনুেবত সাদ্ দ্ক্ষ োইবকাং করদ্ত হদ্ি। এোড়া স্থানী  কোিল টিবভ অ াদ্রটর এিাং  বত্রকা  বিজ্ঞা ণ প্রিার, আদ্র্ াদ্র্র 

উ দ্জলা/ এলাকা  ম াস্টাবরাং এিাং প্রদ্র্াজে মক্ষদ্ত্র মফসবুক বুবস্টাং এর ব্যিস্থা গ্রহণ করদ্ত হদ্ি। 

▪ উদ্যাক্তারা র্াদ্ত মকান ধরদ্নর হ রাবনর বর্কার না হ  মসবদদ্ক লক্ষ রাখদ্ত হদ্ি; 

▪ মেলা  মকান প্রকার হাউবজ, জু া, লটারী (রে্াফল ড্র) আদ্ াজন করা র্াদ্ি না; 

▪ োঠ ব্যিহারকালীন সেদ্  অরাজননবতক  বরদ্ির্ িজা  রাখদ্ত হদ্ি; 

▪ আইন শৃঙ্খলা (পুবলর্) বিভাগ কর্তশক প্রদি সিবত দ্ত্রর সকল র্তশ র্াোর্েভাদ্ি  ালন করদ্ত হদ্ি; 

▪ ইদ্ভন্ট িলাকাদ্ল মকাদ্নাভাদ্িই  াশ্বিতী সড়দ্ক র্ান িলািদ্ল প্রবতিন্ধকতা সৃবি করা র্াদ্িনা। 

▪ চূড়ান্তভাদ্ি িরােকৃত স্টলসমূদ্হর উদ্যাক্তা তাবলকা (হাি শ ও সফট কব ) আিবশ্যকভাদ্ি সাংবিি বিবসক কার্ শালদ্  দাবখল 

করদ্ত হদ্ি; 

▪ মেলা সোবপ্তদ্ত মূল্যা ন ফরে পূরণপূি শক সাংবিি কার্ শালদ্  মপ্ররণ করদ্ত হদ্ি; 

 

১২। মেলা/উদ্যাক্তা হাট/প্রদর্ শনী/মেতা-বিদ্েতা সবিলন মূল্যা ন, তথ্য সাংরক্ষণ ও মপ্ররণ (সাংবিি কার্ শাল , বিবসক) 

প্রবতটি আদ্ াবজত মেলা/উদ্যাক্তা হাট/প্রদর্ শনী/মেতা-বিদ্েতা সবিলন এর প্রবতদ্িদন প্রণ ন এিাং িাটাদ্িজ সাংরক্ষদ্ণ বনদ্নাক্ত 

কাগজ ত্র বি ণন বিভাদ্গ সরিরাহ করদ্ত হদ্ি- 

 

েে বর্দ্রানাে প্রস্তুবতর সে  মপ্ররদ্ণর োধ্যে মপ্ররদ্ণর মর্ষ সে  সাংখ্যা 

১ 
অনুদ্োদন মিদ্   ত্র 

( বরবর্ি-খ, গ) 
শুরুর আদ্গ িাক/ ইদ্েইদ্ল ন্যেনতে ১০ কে শবদিস পূদ্ি শ ১ টি 

২ 
পূরণকৃত মূল্যা ন ফে শ 

( বরবর্ি-ঘ) 
মর্ষ বদন িাক/ ইদ্েইদ্ল সোবপ্তর  র ৭ কে শবদিদ্সর েদ্ধ্য স্টল সাংখ্যার সোন 

৩ 
তথ্য মপ্ররদ্ণর েক-ক 

( বরবর্ি-ঙ) 
সোবপ্তর  র িাক/ ইদ্েইদ্ল সোবপ্তর  র ৭ কে শবদিদ্সর েদ্ধ্য ১ টি 

৪ 
অাংর্গ্রহণকারীর তাবলকা েক-খ 

( বরবর্ি-ি) 
স্টল িরাদ্ের  র িাক/ ইদ্েইদ্ল সোবপ্তর ১ কে শবদিস পূদ্ি শ ১ টি 

৫ ইদ্ভদ্ন্টর িাোইকৃত ফদ্টাগ্রাফ 
ইদ্ভন্ট 

িলাকালীন 
ইদ্েইদ্ল সোবপ্তর  র ৭ কে শবদিদ্সর েদ্ধ্য ১০ টি 

 

১৩। আ -ব্য  সেে  প্রবে া 

▪ বিবসদ্কর বনজস্ব ব্যিস্থা না  আদ্ াবজত মেলা/উদ্যাক্তা হাট/প্রদর্ শনী/মেতা-বিদ্েতা সবিলন আ  মেদ্ক ব্য  সেে   িবতদ্ত 

আদ্ াজন করদ্ত হদ্ি; 

▪ আগ্রহী উদ্যাক্তা িা মসিা প্রদানকারী উদ্যাক্তা প্রবতষ্ঠাদ্নর সহা তা  মেলা/উদ্যাক্তা হাট/প্রদর্ শনী/মেতা-বিদ্েতা সবিলন 

আদ্ াজন করা হদ্ল তাদ্দর কাে মেদ্ক প্রাপ্ত সাবভশস িাজশ ইদ্ভন্ট সোবপ্তর ৭ কে শবদিদ্সর েদ্ধ্য ম  অি শাদ্রর োধ্যদ্ে গ্রহণ 

বনবিত করদ্ত হদ্ি এিাং প্রধান কার্ শাল দ্ক তা  ত্র োরফত অিবহত করদ্ত হদ্ি। 

 



 পৃষ্ঠা- 10 (২০) মেলা/উদ্যাক্তা হাট/প্রদর্ শনী/মেতা-বিদ্েতা সবিলন আদ্ াজদ্নর বনদ্দ শবর্কা 

 

 বরবর্ি-ক 

 

আগ্রহী উদ্যাক্তা/ মসিা প্রদানকারী উদ্যাক্তা প্রবতষ্ঠাদ্নর আদ্িদদ্নর নমুনা 

 

 

দাপ্তবরক প্যাি 

 

িরাির 

মি ারম্যান/ অবফস প্রধান (বিটি/আঞ্চবলক কার্ শাল /মজলা কার্ শাল ) 

ঠিকানা:্………………… 

 

বিষ :  বিবসক কর্তশক আদ্ াবজত ‘বিবসক উদ্যাক্তা মেলা-২০২১’্এর সাবি শক ব্যিস্থা না  দাব ে  ালন 

 

জনাি, 

র্োবিহীত সিান প্রদর্ শনপূি শক বিনীত বনদ্িদন এই মর্ বিবসক কর্তশক আগােী ……্হদ্ত ……্২০২১ অনুদ্ষ্ঠ  ‘বিবসক উদ্যাক্তা 

মেলা-২০২১’্ এ আোর প্রবতষ্ঠান ……………্সাবি শক ব্যিস্থা না  দাব ে  ালদ্ন আগ্রহী। এ  বরদ্প্রবক্ষদ্ত, একটি বিস্তাবরত 

প্রস্তািনা প্রদ্ াজনী  সকল কাগজা ত্রাবদসহ অত্রসাদ্ে মপ্ররণ করা হদ্লা। 

 

অতএি জনাদ্ির বনকট আদ্িদন, মপ্রবরত প্রস্তািনা সদ  বিদ্িিনাপূি শক উবেবখত মেলা  আোর প্রবতষ্ঠান মক সাবি শক ব্যিস্থা নার দাব ে 

প্রদান কদ্র িাবধত করদ্িন। 

 

সাংযুবক্ত: 

১। বিবসদ্কর মেলা আদ্ াজদ্নর বনদ্দ শবর্কা মোতাদ্িক বিস্তাবরত প্রস্তািনা (অনুদ্ষ্ঠ  মেলার বিবভন্ন বিষদ্ র সাংবক্ষপ্ত  বরকল্পনা মর্েন: 

মভনুে বনি শািন ও সাজা সজ্জা, স্টল বনে শান, উদ্যাক্তা বনি শািন, বিজ্ঞবপ্ত প্রিার ইতোবদ); 

২। র্োর্ে কর্তশ ক্ষ প্রদি বনিন্ধন সনদ্দর ফদ্টাকব ; 

৩। বিবসক প্রদি বনিন্ধন সনদ্দর ফদ্টাকব  (প্রদ্র্াজে মক্ষদ্ত্র); 

৪। জাতী   বরি   দ্ত্রর ফদ্টাকব  ও এক কব  েবি; 

৫। মেলা  বরিালনার সক্ষেতা ও পূি শ অবভজ্ঞতা (প্রাপ্ত সনদ/কার্ শাদ্দদ্র্র ফদ্টাকব ); 

৬। বিবসদ্কর সাবভশস িাজশ বহদ্সদ্ি প্রদ্দ   বরোণ; 

৭। ব্যিসার বিধতার সকল সনদ দ্ত্রর (মেি লাইদ্সন্স, টিআইএন সনদ, হালনাগাদ আ কর প্রদাদ্নর রবর্দ ইতোবদ) ফদ্টাকব ; 

 

 

 

বনদ্িদক, 

 

নাে …………… 

ঠিকানা …………… 

মফান …………… 

স্বাক্ষর …………… 

 

 



 পৃষ্ঠা- 11 (২০) মেলা/উদ্যাক্তা হাট/প্রদর্ শনী/মেতা-বিদ্েতা সবিলন আদ্ াজদ্নর বনদ্দ শবর্কা 

 

 বরবর্ি-খ 

সাবি শক ব্যিস্থা না  সহা তাকারী বনি শাবিত উদ্যাক্তা/ মসিা প্রদানকারী উদ্যাক্তা প্রবতষ্ঠাদ্নর অনুকূদ্ল কার্ শাদ্দদ্র্র নমুনা 

 

স্মারক:্…………………………………………………  তাবরখ: ……… 

 

বিষর্ : আগ্রহী উদ্যাক্তা/ মসিা প্রদানকারী উদ্যাক্তা প্রবতষ্ঠাদ্নর সহা তা  ‘বিবসক উদ্যাক্তা মেলা-২০২১’্ আদ্ াজদ্নর 

কার্ শাদ্দর্। 

 

সুত্র: ... (আগ্রহী উদ্যাক্তা/ মসিা প্রদানকারী প্রবতষ্ঠাদ্নর নাে) …… কর্তশক মপ্রবরত  ত্র নাং …, তাবরখ:্…… বি. 

 

উ যু শক্ত বিষ  ও সুদ্ত্রাস্থ আদ্িদন  দ্ত্রর মপ্রবক্ষদ্ত জানাদ্না র্াদ্চ্ছ মর্ আগােী ……… বি.  র্ শন্ত …… স্থাদ্ন …্(…)্

বদন ব্যা ী ' বিবসক উদ্যাক্তা মেলা-২০২১' আদ্ াজদ্ন বনদ্নাক্ত র্তশািলী প্রবত ালন সাদ্ দ্ক্ষ তাঁদ্ক/......(প্রবতষ্ঠানদ্ক) অনুেবত 

প্রদান করা হদ্লা: 

 

▪ বিবসদ্কর সাবভশস িাজশ িািদ _____ টাকা ইদ্ভন্ট সোবপ্তর ৭ কে শবদিদ্সর েদ্ধ্য ম  অি শাদ্রর োধ্যদ্ে জো বদদ্ত হদ্ি; 

▪ বিবসদ্কর উ যুক্ত প্রবতবনবধর সাদ্ে আদ্লািনাপূি শক স্টল িরাে প্রবে া সম্পন্ন করদ্ত হদ্ি; 

▪ স্টল িরাদ্ের মক্ষদ্ত্র বনদ্দ শবর্কার র্তশািলী মেদ্ন অাংর্গ্রহণকারী উদ্যাক্তা বনি শািন করদ্ত হদ্ি; 

▪ অাংর্গ্রহণকারী উদ্যাক্তাদ্দর বনকট হদ্ত বনদ্দ শবর্কা  বনধ শাবরত হাদ্র স্টল বফ গ্রহণ করদ্ত হদ্ি; 

▪ র্ারা স্টল  াদ্িন না তাদ্দর মক মেলা সোবপ্তর সদ্ি শাচ্চ ৩ (বতন) কে শবদিদ্সর েদ্ধ্য স্টল বফ মফরত বদদ্ত হদ্ি; 

▪ বিদ্দর্ী  ে িা অদ্ন্যর উৎ বদত  ে মেলা  প্রদর্ শন/বিে  করা র্াদ্ি না। র্তশ অোন্য করদ্ল উভ  মক্ষদ্ত্র মকানরূ  

মনাটির্ োড়াই মেলা িলাকালীন িরােকৃত স্টল িাবতল করদ্ত হদ্ি; 

▪ স্টল বনে শাদ্নর মক্ষদ্ত্র বনদ্দ শবর্কার র্তশািলী র্োর্েভাদ্ি অনুসরণ করদ্ত হদ্ি; 

▪  র্ শাপ্ত বিদ্যেৎ সাংদ্র্াগ, বনরা িা ও  বরচ্ছন্নতা,   ঃ বনষ্কার্ন ব্যিস্থা প্রভৃবত বনবিত করদ্ত হদ্ি; 

▪ দর্ শনােী সোগে বৃবির জন্য  র্ শাপ্ত প্রিারণার ব্যিস্থা গ্রহণ করদ্ত হদ্ি; 

▪ মেলা প্রাঙ্গদ্ণ হাউবজ, জু া, লটারী এিাং রাজননবতক/ অসাোবজক/ অনিধ মকান কার্ শেে গ্রহণ করা র্াদ্ি না; 

▪ ইদ্ভন্ট  বরিালনার মক্ষদ্ত্র সৃি জটিলতা বনরসদ্ন বিবসক কর্তশ ক্ষ কর্তশক গৃহীত বসিান্তই চুড়ান্ত িদ্ল গে হদ্ি; 

▪ বিবসক ইদ্ভন্ট সাংোন্ত কার্ শেে মকানও কারণ দর্ শাদ্না ব্যবতদ্রদ্ক স্থবগত/ বরিতশন/িাবতল করার অবধকার সাংরক্ষণ 

কদ্র; 

▪ বিবসদ্কর মেলা/উদ্যাক্তা হাট/প্রদর্ শনী/মেতা-বিদ্েতা সবিলন আদ্ াজদ্নর বনদ্দ শবর্কা  িবণ শত সকল র্তশািলী 

উবেবখত ইদ্ভন্ট আদ্ াজদ্নর মক্ষদ্ত্র প্রদ্র্াজে হদ্ি এিাং এই কার্ শাদ্দদ্র্র মে াদকাল ইদ্ভন্ট সোবপ্ত  র্ শন্ত কার্ শকর 

োকদ্ি। 

 

২। এেতািস্থা , উবেবখত স্থান ও সে কাদ্ল ‘বিবসক উদ্যাক্তা মেলা-২০২১’্আদ্ াজদ্নর প্রদ্ াজনী  ব্যিস্থা গ্রহদ্ণর জন্য তাঁদ্ক 

অনুদ্রাধ করা হদ্লা। 

 

অনুদ্োদনকারীর নাে  দবি ও স্বাক্ষর 

আগ্রহী উদ্যাক্তার নাে,  দবি 

 

অনুবলব : 

১।  বরিালক (বি ণন ও নকর্া), বিবসক, ঢাকা। 

২। আঞ্চবলক  বরিালক, বিবসক আঞ্চবলক কার্ শাল ,্……………। 

৩। েহাব্যিস্থা ক (বি নণ), বি ণন বিভাগ, বিবসক, ঢাকা। 

৪। মি ারম্যাদ্নর একান্ত সবিি, বিবসক, ঢাকা (মি ারম্যান েদ্হাদদ্ র সদ  অিগবতর জন্য) । 

 



 পৃষ্ঠা- 12 (২০) মেলা/উদ্যাক্তা হাট/প্রদর্ শনী/মেতা-বিদ্েতা সবিলন আদ্ াজদ্নর বনদ্দ শবর্কা 

 

 বরবর্ি-গ 

উদ্যাক্তার অাংর্গ্রহদ্ণর আদ্িদন  ত্র 

 

 

 

িাাংলাদ্দর্ ক্ষুদ্র ও কুটির বর্ল্প করদ্ াদ্রর্ন (বিবসক) 

১৩৭-১৩৮, েবতবিল িাবণবজেক এলাকা, ঢাকা-১০০০ 

web site: www.bscic.gov.bd, E-mail: info@bscic.gov.bd 
 

মেলা/ উদ্যাক্তা হাট/ প্রদর্ শনী/ মেতা-বিদ্েতা সবিলদ্নর নাে: 

আদ্ াজদ্নর স্থান/ মভনুে: 

আদ্ াজদ্নর সে কাল ____ হদ্ত ____ ২০__  

 

আদ্িদন  ত্র 

 

১ আদ্িদনকারী প্রবতষ্ঠাদ্নর নাে িাাংলা  

ইাংদ্রবজ  

২ প্রবতষ্ঠাদ্নর ঠিকানা  

৩ উদ্যাক্তার নাে িাাংলা  ≥্নারী 

≥্পুরুষ 
ইাংদ্রবজ  

৪ মফান  ৫ মোিাইল  

৬ ইদ্েইল  ৭ ওদ্ িসাইট  

৮ প্রবতষ্ঠাকাল  ৯ মসটর ≥্কুটির     ≥্োইদ্ো     ≥্ক্ষুদ্র     ≥্োিাবর 

১০  ে/ মসিা সমূহ (৩ টি)  

 

১১  দ্ের িাজার ≥্স্থানী / জাতী  ≥ আন্তজশাবতক ১২ টান শওভার (টাকা)  

১৩ কেী সাংখ্যা নারী  ১৪ বিবসক সম্পদ্কশ পূি শ অবভজ্ঞতা: 

পুরুষ  

র্ততী  বলঙ্গ  ১৫ বিবসক বনিন্ধন নম্বর:  

১৫ ম  অি শাদ্রর বিিরণ ব্যাাংদ্কর নাে ম  অি শার নম্বর 

  

র্াখা তাবরখ 

  

 

আবে বনন স্বাক্ষর কারী মঘাষণা করবে মর্, আদ্িদন  দ্ত্র উবেবখত সকল তথ্য 

সঠিক এিাং অাংর্গ্রহদ্ণর সকল র্তশাবদ মেদ্ন এই মেলা  অাংর্গ্রহণ করদ্িা। 

 

 

 

উদ্যাক্তার স্বাক্ষর ও তাবরখ 

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


 পৃষ্ঠা- 13 (২০) মেলা/উদ্যাক্তা হাট/প্রদর্ শনী/মেতা-বিদ্েতা সবিলন আদ্ াজদ্নর বনদ্দ শবর্কা 

 

অাংর্গ্রহদ্ণর র্তশািলী: 

১) আদ্িদন  দ্ত্রর সাদ্ে স্টদ্লর বফ িািদ ______ /- সেমূদ্ল্যর ম -অি শার দাবখল করদ্ত হদ্ি। 

২) এ মেলা  শুধুোত্র মদর্ী   ে উৎ াদনকারী অেিা মসিা প্রদানকারী কুটির, োইদ্ো, ক্ষুদ্র ও োিাবর বর্ল্প খাদ্তর (CMSME) উদ্যাক্তাগন 

অাংর্গ্রহণ করদ্ত  ারদ্িন। 

৩) মেলা  বনদ্নাক্ত উদ্যাক্তাগণ অগ্রাবধকার  াদ্িন- 

ক)্‘জাতী  বর্ল্পনীবত-২০১৬’্অনুর্া ী উচ্চ অগ্রাবধকার/ অগ্রাবধকারপ্রাপ্ত CMSME খাতসমূদ্হর উদ্যাক্তা; 

খ) বিবসক বনিন্ধন প্রাপ্ত CMSME খাদ্তর উদ্যাক্তা; 

গ) বিবসদ্কর প্রবর্ক্ষণপ্রাপ্ত CMSME খাদ্তর উদ্যাক্তা; 

ঘ) রপ্তাবনমুখী CMSME খাদ্তর উদ্যাক্তা; 

ঙ) সৃজনর্ীল/ইদ্নাদ্ভটিভ  ে/ মসিা উৎ াদক CMSME খাতসমূদ্হর উদ্যাক্তা; 

ি) CMSME খাতসমূদ্হর নারী উদ্যাক্তা; 

ে) আইএসও সাটি শবফদ্কর্ন প্রাপ্ত CMSME প্রবতষ্ঠাদ্নর উদ্যাক্তা। 

৪) বিদ্দর্ী  ে িা অদ্ন্যর উৎ বদত  ে মেলা  প্রদর্ শন/বিে  করা র্াদ্ি না। র্তশ অোন্য করদ্ল উভ  মক্ষদ্ত্র মকানরূ  মনাটির্ োড়াই মেলা 

িলাকালীন িরােকৃত স্টল িাবতল করা হদ্ি; 

৫)  ে/ মসিা র্দ্েি গুণগতোন সম্পন্ন হদ্ত হদ্ি। প্রদবর্ শত  দ্ের বিএসটিআই সাটি শবফদ্কট িাধ্যতামূলক হদ্ল তা োকদ্ত হদ্ি।  

৬) ব্যিসা প্রবতষ্ঠাদ্নর মেি লাইদ্সন্স, বনিন্ধন সনদ (র্বদ োদ্ক) এিাং জাতী   বরি  দ্ত্রর ফদ্টাকব  জো বদদ্ত হদ্ি। 

৭) অ র মকান  দ্ক্ষর কাদ্ে িরােকৃত স্টল িাবণবজেক উদ্েদ্শ্য হস্তান্তর/সািদ্লট মদ া র্াদ্ি না। এই বন দ্ের ব্যতে  ঘটদ্ল স্টল িরাে িাবতল 

হদ্ি এিাং মসদ্ক্ষদ্ত্র স্টদ্লর বফ মফরতদ্র্াগ্য হদ্ি না। 

৮) স্টল িরাে প্রাবপ্তর  র অাংর্গ্রহণ না করদ্ল স্টল বফ মফরতদ্র্াগ্য হদ্ি না। তদ্ি িরাে প্রতোর্ী উদ্যাক্তা  াও া মগদ্ল বিবসক কর্তশ দ্ক্ষর 

োধ্যদ্ে স্টল হস্তান্তর করা র্াদ্ি। 

৯) প্রবতবদন মেলা শুরুর সে  মেদ্ক মর্ষ  র্ শন্ত একজন অোদ্টনদ্িন্ট অিশ্যই স্টদ্ল োকদ্ত হদ্ি। 

১০) একটি প্রবতষ্ঠাদ্নর নাদ্ে সদ্ি শাচ্চ ১ টি স্টদ্লর জন্য আদ্িদন করা র্াদ্ি। 

১১) প্রবতটি স্টদ্লর জন্য িরােকৃত বিদ্যেবতক সাংদ্র্াগ োড়া বিদ্র্ষ আর মকান বিদ্যেবতক সাংদ্র্াগ মদ া হদ্ি না। 

১২) অাংর্গ্রহণকারী প্রবতষ্ঠানসমূহ শুধুোত্র তাদ্দর স্টদ্ল বনজস্ব প্রিার সােগ্রী প্রদর্ শন ও বিতরণ করদ্ত  ারদ্ি। 

১৩) মেলা  র্ব্দদূষণ/  বরদ্ির্ দূষণ হ  এেন মকান কার্ শেে গ্রহণ করা র্াদ্ি না। 

১৪) স্টদ্লর োবলকগণ বনজ বনজ দাব দ্ে তাদ্দর স্টদ্লর  বরিার- বরচ্ছন্নতা িজা  রাখদ্িন। 

১৫) মেলা প্রাঙ্গদ্ণ রাজননবতক/অননবতক/ অর্ালীন/ অসাোবজক/ অনিধ মকান কার্ শেে গ্রহণ করা র্াদ্ি না। 

১৬) জনগদ্ণর ধেী  অনুভূবতদ্ত আঘাত কদ্র এেন মকান কার্ শেে িা িাাংলাদ্দদ্র্র ইবতহাস, সাংস্কৃবত, ঐবতহে, কৃবি ও সাোবজক রীবত-নীবত 

 বর ন্থী মকান বকছু প্রদর্ শন করা র্াদ্ি না। 

১৭) মেলা  মকান প্রকার নকল  ে প্রদর্ শন/ বিে  করা র্াদ্ি না। এদ্ক্ষদ্ত্র,  াইদ্রবস, কব রাইট, মেি োকশস ইতোবদ আইদ্নর দ্বারা সৃি আইনী 

জটিলতার দা -দাব ে বিবসক িহন করদ্ি না। 

১৮) বিবসক মেলা  অাংর্গ্রহণকারী উদ্যাক্তাদ্দর তথ্য উ াি সাংগ্রদ্হর প্রদ্ াজদ্ন সদ্রজবেন জবরদ্ র অবধকার সাংরক্ষণ কদ্র। 

১৯) মেলা প্রাঙ্গদ্ণ বসবকউবরটি োকদ্লও অাংর্গ্রহণকারীর োলাোল চুবর /হারাদ্নার জন্য মেলার আদ্ াজক দা ী োকদ্ি না। 

২০) বিবসক মকান কারন দর্ শাদ্না ব্যবতদ্রদ্ক মর্ মকান আদ্িদন গ্রহণ িা িাবতল করার অবধকার সাংরক্ষণ কদ্র। 

২১) মেলা/উদ্যাক্তা হাট/প্রদর্ শনী/মেতা-বিদ্েতা সবিলন সাবি শক ব্যিস্থা নার মক্ষদ্ত্র সৃি জটিলতা বনরসদ্ন বিবসক কর্তশক গৃহীত বসিান্তই চুড়ান্ত 

িদ্ল গে হদ্ি। 

২২) বিবসক আদ্ াবজতব্য মেলা/উদ্যাক্তা হাট/প্রদর্ শনী/মেতা-বিদ্েতা সবিলন এিাং এ সাংোন্ত মর্ মকান কার্ শেে মকানও কারণ দর্ শাদ্না ব্যতীত 

স্থবগত,  বরিতশন িা িাবতল করার অবধকার সাংরক্ষণ কদ্র। 

 

‘জাতী  বর্ল্পনীবত-২০১৬’্এ িবণ শত কুটির, োইদ্ো, ক্ষুদ্র ও োিাবর বর্দ্ল্পর সাংজ্ঞা- 

 

খাত 
কুটির (Cottage) োইদ্ো (Micro) ক্ষুদ্র (Small) োিারী (Medium) 

জনিল স্থা ী সম্পদ জনিল স্থা ী সম্পদ জনিল স্থা ী সম্পদ জনিল স্থা ী সম্পদ 

উৎ াদন 
সদ্ি শাচ্চ 

১৫ জন 

সদ্ি শাচ্চ ১০ 

লক্ষ টাকা 

১৬-৩০ 

জন 

১০-৭৫ লক্ষ 

টাকা 

৩১-১২০ 

জন 

৭৫ লক্ষ - ১৫ 

মকাটি 

১২১-৩০০ 

জন 
১৫-৫০ মকাটি 

মসিা - - 
সদ্ি শাচ্চ 

১৫ জন 

সদ্ি শাচ্চ ১০ 

লক্ষ টাকা 

১৬-৫০ 

জন  

১০ লক্ষ - ২ 

মকাটি 

৫১-১২০ 

জন 
২-৩০ মকাটি 

বি. দ্র.: জবে এিাং কারখানা ভিন ব্যাবতদ্রদ্ক স্থা ী সম্পদ্দর মূল্য বহসাি করদ্ত হদ্ি। 

 

 

 

 

  



 পৃষ্ঠা- 14 (২০) মেলা/উদ্যাক্তা হাট/প্রদর্ শনী/মেতা-বিদ্েতা সবিলন আদ্ াজদ্নর বনদ্দ শবর্কা 

 

 বরবর্ি-ঘ 

 

অনুদ্োদন মিদ্   দ্ত্রর নমুনা (১) 

 

(আঞ্চবলক  বরিালক হদ্ত মি ারম্যান, বিবসক িরাির) 

 

স্মারক নাং-                                                                                                                          তাবরখ: 

 

বিষ : ...................................................................................................................................................... 

সুত্র: ......................................................................................................................................................... 

 

উ যু শক্ত বিষ  ও সুদ্ত্রাস্থ  দ্ত্রর  বরদ্প্রবক্ষদ্ত জানাদ্না র্াদ্চ্ছ মর্ বিবসক মজলা কার্ শাল ,্ ……কর্তশক …..োদ্ঠ আগােী 

………্হদ্ত ……… তাবরখ  র্ শন্ত মোট …… (…) বদন ব্যা ী মজলা প্রর্াসদ্নর সহা তা  মেলা আদ্ াজদ্নর উদ্যাগ 

গ্রহণ করা হদ্ দ্ে। উক্ত মেলা আদ্ াজদ্নর প্রস্তাি  দ্ত্রর ো াবলব  আ নার সদ  অিগবত ও অনুদ্োদদ্নর জন্য এতদস্দ্ঙ্গ মপ্ররণ করা 

হদ্লা।  

 

সাংযুবক্ত: িণ শনা মোতাদ্িক … (…)  াতা। 

  

(...................) 

আঞ্চবলক  বরিালক 

       বিবসক আঞ্চবলক কার্ শাল , .................. 

মফান: .................. 

ই-মেইল: .................. 

মি ারম্যান 

বিবসক, ঢাকা। 

 

 

অনুবলব : 

১।  বরিালক (বি ণন, নকর্্া ও কারুবর্ল্প), বিবসক, ঢাকা। 

২। েহাব্যিস্থা ক (বি নণ), বি ণন বিভাগ, বিবসক, ঢাকা। 

৩। উ -েহাব্যিস্থা ক/সহকারী েহাব্যিস্থা ক/উ ব্যিস্থা ক, বিবসক মজলা কার্ শাল , ..................। 

৪। মি ারম্যাদ্নর একান্ত সবিি, বিবসক, ঢাকা (মি ারম্যান েদ্হাদদ্ র সদ  অিগবতর জন্য) । 



 পৃষ্ঠা- 15 (২০) মেলা/উদ্যাক্তা হাট/প্রদর্ শনী/মেতা-বিদ্েতা সবিলন আদ্ াজদ্নর বনদ্দ শবর্কা 

 

 বরবর্ি-ঙ 

অনুদ্োদন মিদ্   দ্ত্রর নমুনা (২)  
 

(বিবসক মজলা কার্ শাল  মেদ্ক আঞ্চবলক  বরিালক িরাির) 

 

স্মারক নাং-                                                                                                                          তাবরখ: 

 

বিষ : ................................................................................................. ..................................................... 

 

সুত্র: (১) ........................................................................................................................... ................... 

(২) .............................................................................................................................................. 

 

উ যু শক্ত বিষ  ও সুদ্ত্রাস্থ  দ্ত্রর  বরদ্প্রবক্ষদ্ত জন্য জানাদ্না র্াদ্চ্ছ মর্ কুটির, োইদ্ো, ক্ষুদ্র ও োিাবর (বসএেএসএেই) উদ্যাক্তাদ্দর 

উৎ াবদত  দ্ের প্রিার, প্রসার ও িাজারজাতকরদ্ণ সহা তা প্রদাদ্নর লদ্ক্ষে বিবসক মজলা কার্ শাল ,্…………………্

কর্তশক……………………্প্রবতষ্ঠাদ্নর সহা তা  আগােী ………্তাবরখ মেদ্ক ………্তাবরখ  র্ শন্ত মোট 

……(…) বদন ব্যা ী …………………্োদ্ঠ/সাংলগ্ন োদ্ঠ “বিবসক উদ্যাক্তা মেলা-২০২১”্আদ্ াজদ্নর জন্য মজলা 

প্রর্াসন,্……্মেদ্ক অনুেবত  াও া মগদ্ে ( ত্র সাংযুক্ত)। উক্ত মেলা  কুটির, োইদ্ো, ক্ষুদ্র ও োিাবর (বসএেএসএেই) বর্দ্ল্পর 

উদ্যাক্তাদ্দর উৎ াবদত  ে প্রদর্ শন ও বিে  করা হদ্ি। 

 

এেতািস্থা , আগােী ………্মেদ্ক ………….্তাবরখ  র্ শন্ত …… (…) বদন ব্যা ী “বিবসক উদ্যাক্তা মেলা.........”্

আদ্ াজদ্নর সদ  অনুেবত প্রদাদ্নর প্রদ্ াজনী  ব্যিস্থা গ্রহদ্ণর জন্য সবিন  অনুদ্রাধ করা হদ্লা। 

 

 

 

 উ -েহাব্যিস্থা ক/সহকারী েহাব্যিস্থা ক/উ ব্যিস্থা ক, 

বিবসক মজলা কার্ শাল ,্……….্। 

মফান:্…… 

ই-মেইল:্………. 

আঞ্চবলক  বরিালক 

আঞ্চবলক কার্ শাল ,  

বিবসক,্………। 

 

অনুবলব : 

১।  বরিালক (বি ণন, নকর্্া ও কারুবর্ল্প), বিবসক, ঢাকা। 

২। েহাব্যিস্থা ক, বি ণন বিভাগ, বিবসক, ঢাকা। 

৩। মি ারম্যাদ্নর একান্ত সবিি, বিবসক, ঢাকা (মি ারম্যান েদ্হাদদ্ র সদ  অিগবতর জন্য) । 

 

  

 



 পৃষ্ঠা- 16 (২০) মেলা/উদ্যাক্তা হাট/প্রদর্ শনী/মেতা-বিদ্েতা সবিলন আদ্ াজদ্নর বনদ্দ শবর্কা 

 

 বরবর্ি-ি 

অনুদ্োদন মিদ্   দ্ত্রর নমুনা (৩) 

 

(অধ্যক্ষ, বিটি হদ্ত মি ারম্যান, বিবসক িরাির) 

 

স্মারক নাং-                                                                                                                          তাবরখ: 

 

বিষ : ................................................................................................................... ................................... 

সুত্র: ........................................................................................................................... .............................. 

 

উ যু শক্ত বিষ  ও সুদ্ত্রাস্থ  দ্ত্রর  বরদ্প্রবক্ষদ্ত জানাদ্না র্াদ্চ্ছ মর্ ক্ষুদ্র ও কুটির বর্ল্প প্রবর্ক্ষণ ইনবস্টটিউট (বিটি) কর্তশক বিটির অবফস 

প্রাঙ্গদ্ন আগােী ………্হদ্ত ……… তাবরখ  র্ শন্ত মোট …… (…) বদন ব্যা ী ………… মেলা আদ্ াজদ্নর 

উদ্যাগ গ্রহণ করা হদ্ দ্ে। উক্ত মেলা আদ্ াজদ্নর প্রস্তাি আ নার সদ  অিগবত ও অনুদ্োদদ্নর জন্য এতদস্দ্ঙ্গ মপ্ররণ করা হদ্লা।  

 

সাংযুবক্ত: িণ শনা মোতাদ্িক … (…)  াতা। 

  

(...................) 

অধ্যক্ষ, বিটি 

উিরা, ঢাকা-১২৩০ 

মফান: .................. 

ই-মেইল: .................. 

মি ারম্যান 

বিবসক, ঢাকা। 

 

 

অনুবলব : 

১।  বরিালক (বি ণন, নকর্্া ও কারুবর্ল্প), বিবসক, ঢাকা। 

২। েহাব্যিস্থা ক, বি ণন বিভাগ, বিবসক, ঢাকা। 

৩। মি ারম্যাদ্নর একান্ত সবিি, বিবসক, ঢাকা (মি ারম্যান েদ্হাদদ্ র সদ  অিগবতর জন্য) । 



 পৃষ্ঠা- 17 (২০) মেলা/উদ্যাক্তা হাট/প্রদর্ শনী/মেতা-বিদ্েতা সবিলন আদ্ াজদ্নর বনদ্দ শবর্কা 

 

 বরবর্ি-ে 

 

মূল্যা ন ফে শ 

 

 

 

িাাংলাদ্দর্ ক্ষুদ্র ও কুটির বর্ল্প করদ্ াদ্রর্ন (বিবসক) 

১৩৭-১৩৮, েবতবিল িাবণবজেক এলাকা, ঢাকা-১০০০ 

web site: www.bscic.gov.bd, E-mail: info@bscic.gov.bd 
 

 

মেলা/উদ্যাক্তা হাট/প্রদর্ শনী/মেতা-বিদ্েতা সবিলদ্নর নাে: 

আদ্ াজদ্নর স্থান: 

সে কাল: 

 

উদ্যাক্তা কর্তশক পূরণী  তথ্য ও জরী  ফে শ 

 

১) উদ্যাক্তার নাে:  ২) বলঙ্গ ≥্নারী 

≥পুরুষ 

৩) প্রবতষ্ঠাদ্নর ঠিকানা:  ৪) বর্দ্ল্পর ধরন: ≥ োিাবর 

≥ ক্ষুদ্র 

≥ োইদ্ো 

≥ কুটির 

৫) মোিাইল নাং:  

৬) ই-মেইল:  

৭) প্রবতষ্ঠাদ্নর নাে:  ৮) স্টল নম্বর:  

৯) তথ্য প্রদানকারীর নাে:  ১০)  দবি:  

১১) সি শাবধক বিবেত  ে: (৩ টি) ক) 

 

খ) 

 

গ) 

 

১২) মোট বিে : 

(টাকা) 

 ১৩) প্রাপ্ত ে াদ্দর্: (টাকা)  

 

েতােত ও মূল্যা ণ অাংর্ (টিক ∙্বিহ্ন বদন) 

 

১৪) সে কাল ও মে াদ? ≥ সঠিক ≥ সঠিক ন  - 

মক
দ্
ন
া 
ন
 
?

 স
াং
বক্ষ
প্ত

 ে
ত
াে
ত

 

বদ
ন
 

১৫) আদ্িদন ও স্টল বনি শািন প্রবে া? ≥ সঠিক ≥ সঠিক ন  - 

১৬) স্টল বফ’র  বরোণ বনধ শারণ? ≥ সঠিক ≥ সঠিক ন  - 

১৭) স্থান বনধ শারণ? ≥ সঠিক ≥ সঠিক ন  - 

১৮) বনরা িা, স্বাস্থেবিবধ ও  বরচ্ছন্নতা? ≥  র্ শাপ্ত ≥  র্ শাপ্ত ন  - 

১৯) প্রিার ও প্রিারণা? ≥  র্ শাপ্ত ≥  র্ শাপ্ত ন  - 

২০) দর্ শনােী সোগে ও বিেদ্ র সুদ্র্াগ? ≥  র্ শাপ্ত ≥  র্ শাপ্ত ন  - 

 

ফে শ নাং 

 

বি ণন বিভাগ/২০২১/ভার্ শন ১.২ 

 

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


 পৃষ্ঠা- 18 (২০) মেলা/উদ্যাক্তা হাট/প্রদর্ শনী/মেতা-বিদ্েতা সবিলন আদ্ াজদ্নর বনদ্দ শবর্কা 

 

২১)বক বক বিষ  ভাদ্লা মলদ্গদ্ে (৩টি)?  ২২) বক বক বিষ  ভাদ্লা লাদ্গবন (৩টি)? 

 

ক)  ক) 

খ) খ) 

গ) গ) 

২৩) বিবসক কর্তশক ভবিষ্যদ্ত আদ্ াবজত মেলা/উদ্যাক্তা হাট/প্রদর্ শনী/মেতা-বিদ্েতা সবিলন আদ্ াজদ্ন আ নার েতােত 

 

 

২৪) সাবি শক মূল্যা ণ:  ≥ খুিই ভাদ্লা ≥ ভাদ্লা ≥ মোটামুটি ≥ ভাদ্লা ন  

 
 
 

 
 

 

 

জরী কারীর নাে ও  দবি: 

স্বাক্ষর ও তাবরখ: 

 তথ্য প্রদানকারীর নাে ও  দবি: 

স্বাক্ষর ও তাবরখ: 
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 বরবর্ি-জ 

 

তথ্য মপ্ররদ্ণর েক 

 

ে
ে

 

বর্
দ্
র
ান
াে

 ও
 স
ে
 
ক
াল

 

আ
দ্
 
াজ
দ্
ন
র
 স্থ
ান

 

মে
াট

 স্ট
দ্
ল
র
 স
াং
খ্য
া 

প্র
দ
বর্
শ ত
  
দ্
ে
র
 ব
র্
ল্প

 খ
াত

 স
মূ
দ্
হ
র
 ন
াে

 

অাংর্গ্রহণকারী উদ্যাক্তার সাংখ্যা 

দ
র্
শ ন
াে
ীর

 স
াং
খ্য
া 
(আ

নু
ে
াব
ন
ক

)
 

মে
াট

 ব
ি
ে
দ্
 
র
  
বর
ে
ান

 

(ল
ক্ষ

 ট
াক
া 

) 

মে
াট

 প্র
াপ্ত

 অ
ি
শ াদ্
র
র
  
বর
ে
ান

 

(ল
ক্ষ
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) 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ 

১)             

 

    



 পৃষ্ঠা- 20 (২০) মেলা/উদ্যাক্তা হাট/প্রদর্ শনী/মেতা-বিদ্েতা সবিলন আদ্ াজদ্নর বনদ্দ শবর্কা 

 

 বরবর্ি-ি 

 

উদ্যাক্তাদ্দর তাবলকা েক 

 

 

েে 
উদ্যাক্তার 

নাে 

প্রবতষ্ঠাদ্নর 

নাে 

প্রদবর্ শত প্রধান 

 ে/মসিা 

ব্যিসার 

ঠিকানা 
মোিাইল  

ই-

মেইল 
মোট বিে  (লক্ষ 

টাকা ) 

মোট প্রাপ্ত অি শার (লক্ষ 

টাকা ) 

মেলার সাবি শক আদ্ াজন সম্পদ্কশ েন্তব্য 

(মর্দ্কাদ্না একটি বলখুন) 

খুি ভাদ্লা/ ভাদ্লা/ মোটাদ্োটি/ ভাদ্লা ন  
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