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  ৫ ফসদেম্বর ২০২১ 

শবজ্ঞশি 

Sourcing Bangladesh-2021, Virtual Edition শীর্ যক ফমলায় অাংশগ্রহদণর জন্য  

আদবেন আহবান  
 

রিাশন উন্নয়ন ব্যুদরা প্রথমবাদরর মদতা আগামী ১৫-২১ অদটাবর ২০২১ Sourcing Bangladesh-2021, 

Virtual Edition শশদরানাদম ভার্চযয়াল প্লাটফদম য ফসাশস যাং ফমলা আদয়াজন করদত র্াদে। এসএমই ফাউদেশন উক্ত ফমলায় 

অাংশগ্রহদণর শসদ্ধান্ত গ্রহণ কদরদে।  

২।   রিাশন উন্নয়ন ব্যুদরা হদত জানা র্ায় ফর্ ভার্চযয়াল প্লাটফদম য সাশস যাং ফশা আদয়াজদনর মূল উদেশ্য হদলা লাইভ চ্ুাট এবাং 

শভশিও কনফাদরদের মাধ্যদম সম্ভাব্য শবদেশী ফেতাদের সাদথ ফর্াগাদর্াগ স্থাপন কদর স্থানীয় রিাশনকারকদের জন্য নতুন ফেতা 

অনুসন্ধান করা। উক্ত ভার্চযয়াল প্রেশ যনীদত অাংশগ্রহণকারী প্রশতষ্ঠানগুদলা ভার্চযয়াল প্লাটফদম য তাদের উৎপাশেত পণ্য, অশিও-শভজ্যুয়াল 

ও শিশজটাল ফরাশসওর প্রেশ যন করার পাশাপাশশ ভার্চযয়াল B2B শমটাং এবাং ওদয়শবনাদর অাংশগ্রহদণর সুদর্াগ পাদব। 

৩।  ফমলাট বাাংলাদেদশর প্রধান প্রধান রিাশন খাতগুদলাদক ফকন্দ্র কদর আদয়াশজত হদব। খাতগুদলা হদলা: ততশর ফপাশাক, চ্ামড়া 

ও চ্ামড়াজাত পণ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য, গৃহসজ্জা ও ফহামদটক্সটাইল, ফাম যাশসউটকুালস, কৃশর্ ও কৃশর্ প্রশেয়াজাত পণ্য, প্লাশিক 

পণ্য, হালকা প্রদকৌশল পণ্য, ইদলকশিকুাল ও ইদলকিশনক্স পণ্য, তথ্য প্রযুশক্ত, ফাশণ যচ্ার, শসরাশমক, হস্তশশল্প এবাং পর্ যটন। 

৪।  ইশপশব কর্তযক ফমলায় অাংশগ্রহদণর শফ ৮৫,০০০/- (পঁচ্াশশ হাজার) টাকা (১৫% ভুাট ব্যাতীত) শনধ যারণ করা হদয়দে। 

এসএমই ফাউদেশন উক্ত ফমলায় একট/দুইট িদলর প্রশতটদত ৪ জন এসএমই উদযাক্তার পণ্য প্রেশ যন করদব। এসএমই 

ফাউদেশদনর িদল অাংশগ্রহদণর জন্য উদযাক্তাদের শনকট শনদের শলদে Google Form এর মাধ্যদম ৮ ফসদেম্বর ২০২১ 

তাশরদখর মদধ্য আদবেন আহবান করা র্াদে।  

https://forms.gle/9YpARXECpBBZbNHE8 

৫। অাংশগ্রহদণর শফ ৫,০০০/- (পাঁচ্ হাজার) টাকা র্া ‘এসএমই ফাউদেশন-ফজনাদরল অুাকাউন্ট’ নাদম ফপঅি যার আকাদর 

ফাউদেশন কার্ যালদয় অথবা ফাউদেশদনর শবকাশ মাদচ্ যন্ট নম্বর ০১৭৭৫৯০৮৮০৬ - এ আগামী ৮ ফসদেম্বর ২০২১ তাশরদখর মদধ্য 

জমা প্রোন করদত হদব। িদলর অবশশষ্ট শফ এসএমই ফাউদেশন বহন করদব। ফাউদেশন কর্তযক ফমলায় অাংশগ্রহদণর জন্য শনব যাশচ্ত 

উদযাক্তাদের সাদথ পরবতীদত ফর্াগাদর্াগ করা হদব। ফর্সকল উদযাক্তার অনুকুদল এ ফমলার িল বরাে করা সম্ভব হদব না তাদের 

িদলর শফ ফফরত প্রোন করা হদব।  

৬। এ শবর্দয় আরও তদথ্যর প্রদয়াজন হদল ০১৭২৪১৬৬৭২৭ ও ০১৭৩১৫৯৫২০৬ নম্বদর সাংশিষ্ট কম যকতযার সাদথ ফর্াগাদর্াগ 

করা ফর্দত পাদর। 

শবজ্ঞশিট র্থার্থ কর্তযপদের অনুদমােনেদম জারী করা হদলা। 

 

ফাশহম-শবন-আসমাত 

সহকারী মহাব্যবস্থাপক 

 

https://forms.gle/9YpARXECpBBZbNHE8

