
 

 

   

 

ফিড দ্য ফিউচার বাাংলাদদ্শ ফিফরয়াল ফিদেমি ইফিফশদয়টিভ ির িাউথ এফশয়া- 
মমকািাইদেশি এক্সদিিশি এফিফভটি ( ফিিা-এমইএ) এর EOI এ অাংশগ্রদির ফবজ্ঞফি 

 

সিিা-এমইএ প্রকল্পের পক্ষ থেল্পক শুল্পেচ্ছা। 

স্থানীয়োল্পে তৈসরকৃৈ কৃসিজ পল্পযের উৎপাদন, িসিল্পেশন (এল্পিম্বস িং), েেেহার, িাসেিসিিং এর দক্ষৈা েৃসি, মানিম্মৈ পযে তৈসরর চচিা 
োড়াল্পনা, কমিল্পক্ষল্পের পসরল্পেশ উিৈকরয ও পল্পযের োজার েেেস্থা থক শসিশা ী করার  ল্পক্ষে সিসরয়া  সিল্পেমি ইসনসশল্পয়সিে ফর 
িাউে এসশয়া থমকানাইল্পজশন এক্সল্পিনশন অ্োসিসেসি (সিিা-এমইএ) প্রকেসি সিসমি, ইউএিএআইসি-এর অ্েিায়ল্পন আইসিই, এেিং 
জসজিয়া ইনসেসিউি অ্ফ থিকল্পনা সজর িহল্প াসিৈায় োস্তোয়ন করল্পে। 
 

সিিা-এমইএ সনম্নস সিৈ থক্ষল্পে থমসশন ো  ন্ত্ািংশ প্রস্তুৈকারকল্পদর িাল্পে পািিনারসশল্পপ কাজ করার িন্ধান করল্পে: 

●  িুচরা  ন্ত্ািংশ উৎপাদক এেিং থমকাসনক শপ 
●  উৎপাদকল্পদর জনে মানিম্মৈ কাাঁচামা  িরেরাহ সনসিৈ করা 
●  কৃসি উৎপাদল্পনর জনে প্রল্পয়াজনীয়  ন্ত্, ফি  কািার  ন্ত্ ও ফি  কািার পর প্রস্তুৈকরল্পন প্রল্পয়াজনীয়  ন্ত্ িামগ্রীর 

িসিল্পেশল্পন (এল্পিম্বস িং) এ িহায়ৈা থদয়া 
●  নারী এেিং  ুে কমিীিহ আপনার কমিীল্পদর প্র ুসিিৈ দক্ষৈা েৃসি করা 
●  কৃিকল্পদর উপ ুি  ন্ত্পাসৈ সেসির জনে নৈুন েেেিাসয়ক মল্পি গুস র সেকাশ ঘিাল্পনা 
●  আসেিক প্রসৈষ্ঠাল্পনর িাল্পে িিংল্প াি স্থাপন 

 আপসন  সদ থকানও কৃসি থমসশন ো  ন্ত্পাসৈ  ন্ত্ািংশ প্রস্তুৈকারক হল্পয় োল্পকন এেিং সিিা-এমইএ প্রকল্পের িাল্পে পািিনারসশল্পপ কাজ 
করল্পৈ চান ৈল্পে এই সেজ্ঞসির ৈাস কােুি কািজাসদ পূরয কল্পর আমাল্পদর সনকি পাসিল্পয় সদল্প  আমরা োসিৈ োকে। EOI এর 
ইিংল্পরজী এেিং োিং া উেয় িিংস্করয িিং ুি আল্পে, আপসন থ  থকানও িিংস্করয পূরয করল্পৈ পাল্পরন। 

এই কািজাসদ সেল্পেচনা কল্পর আমরা ২০২১ িাল্প র নল্পেম্বর মাল্পি আপনার অ্ঞ্চল্প র সিিা-এমইএ সফল্ড অ্সফল্পি েেেিাল্পয়র মূ োয়ন 
এেিং কাল্পজর সেকাল্পশর িুল্প াল্পির সেিল্পয় আল্প াচনা করল্পৈ িিংসক্ষি ৈাস কােুি িিংস্থাগুস ল্পক আমন্ত্য জানাে । আমরা আপনাল্পক 
অ্নুল্পরাি করসে আগ্রল্পহর প্রকাশ (EOI) ২৫ল্পশ অ্ল্পিাের ২০২১ এর মল্পিে এই ই-থমইল্প র মািেল্পম প্রল্পয়াজনীয় কািজপে িিং ুি  কল্পর 
জমা থদওয়ার জনে।  

ইউএিএআইসি-এর অ্েিায়ল্পন সিিা-এমইএ প্রকল্পের িাল্পে পািিনারসশল্পপর সেিল্পয় আপনার আগ্রল্পহর জনে আপনাল্পক িনেোদ এেিং 

আমরা শীঘ্রই আপনার কাে থেল্পক িাড়া পাল্পো েল্প  আশা করসে। 

 

শুল্পেচোল্পে 

প্রসকউরল্পমন্ট সেোি, আঞ্চস ক অ্সফি 
সিিা-এমইএ, োিং াল্পদশ 

 
 

  



 

 

   

 

সিিা-এমইএ’র EOI এ অ্িংশগ্রহল্পযর প্রসিয়া 

 
১) আগ্রহের তহযের প্রকাহের (EOI) এই নিহদেনেকাগুনি অিুসরণ করহত েহ েঃ 
  

মলখার ফিদদ্েশিা: আহ দিটি  াাংিা অয া ইাংহরজি, যেহকাহিা ভাষায় েহত পাহর। ফন্ট সাইি েহত েহ  ১২। 

েমা মদ্ওয়ার প্রক্রিয়া: আপিার আগ্রহের আহ দি (EOI) টি ই-যেইি এর োধ্েহে পাঠাি, j.islam@cgiar.org 

এ াং md.r.islam@cgiar.org (উভয়হক) । নপনিএফ ফরহেি  া নসসা-এেইএ আঞ্চনিক অনফসগুনিহত নিম্ননিনিত 

টঠকািাগুনিহত োিে কনপ িো নদহত পাহরি। িাহের উপহর অ েেই যিিা যাকহত েহ  “EOI: agricultural 

machinery and spare parts manufacturing”। EOI িো যদওয়ার ন ষহয় আপিার েনদ যকািও প্রশ্ন যাহক তহ  

দয়া কহর ই-যেইহির োধ্েহে আোহদর সাহয যোগাহোগ করুি। আঞ্চনিক অনফসগুনির যোগাহোহগর তযে িীহে 

যদয়া েহয়হে। 

  

 কক্সোজার অ্ঞ্চ : 

থমা: জাকাসরয়া হািান 

সিসমি- োিং াল্পদশ 

কক্সোজার সফল্ড অ্সফি, িু ৈান মোনশন, 

দসক্ষয হাজীপাড়া, সি িংজা, কক্সোজার-৪৭০০ 
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১) সনল্পচর িাস  জায়িাগুল্প া পূরয করুন 

ক)  দয়া কল্পর আপনার প্রসৈষ্ঠাল্পনর নাম, িত্ত্বাসিকাল্পরর নাম, সিকানা ও  ার িাল্পে থ ািাল্প াি করা হল্পে ৈার ৈেে এিাল্পন 
সদন 

ওয়াকিশপ/ফাউনসি/ ওয়াকিশপ ও ফাউনসির নাম ------------------------------------------------------------- 
 
সজসপএি:    অ্ক্ষািংশ: ----------------------------------------   দ্রাঘীমািংশ:---------------------------------------- 
 
িত্ত্বাসিকাল্পরর নাম: ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
ওয়াকিশপ/ ফাউনসির সিকানা: -------------------------------------------------------------------  
 
থমাোই  নম্বর: ------------------------------------------ 
 
ই-থমই /স্কাইপ/হুয়ািিআপ/থমল্পিঞ্জার/োইোর/থপইজঃ------------------------------------------------------ 
 
ওয়াকিশল্পপর িরন:  থমসশন শপ  ফাউনসি 
 
প্রসৈষ্ঠার েের: -------------------------------------------------------------------------- 
 
িত্ত্বাসিকাল্পরর িরন:   সনল্পজর       আিংসশক               পািিনারসশল্পপ 
 
ওয়াকিশল্পপর জসমর মাস কানার িরন : সনল্পজর   োড়া   স জ থনয়া 
 
েেেিার থকন্দ্রীয় িাৈ:  কৃসি   অ্ল্পিাল্পমাোই   অ্নোনে সশে 
 
 
েেেিা-িম্পসকিৈ িসমসৈর িদিেপদ: 
 

িসমসৈর নাম ---------------------------------------------------------------- 
 
 

িসমসৈল্পৈ আপনার অ্েস্থান  : ---------------------------------------------------- 
 
মানেিম্পদঃ 
 

কমিীর িিংিো: নারী ------------------ পুরুি ---------------- 
 
 

সনল্পম্নাি েয়ি িীমার মল্পিে কমিীল্পদর িিংিো 
 



 

 

   

 

১৮ েেল্পরর সনল্পচঃ----------------------------------------  
 

১৮-৩৫ এর মল্পিে: --------------------------------------------  
 

৩৬ েেল্পরর উপল্পরঃ----------------------------------------------  
 
 
 
 
 
এিএমই’র উৎপাসদৈ পল্পযের িরযঃ 
 

পল্পযের নাম (একাসিক সিক সদল্পৈ পাল্পরন) উৎপাদল্পনর থক্ষল্পে থকানিা কৈিা গুরুত্ব পায়  
(থিা  কল্পর সচনসহৈ করুন) 

❏ েন্ধ/থিা া িাম থেিার থেসশ/ মিেম/ কম 

❏  পাওয়ার সি ার থেসশ/ মিেম/ কম 

❏  সিল্পজ  ইসঞ্জন  থেসশ/ মিেম/ কম 

❏ পিোল্পিা হারল্পেিির থেসশ/ মিেম/ কম 

❏ চপার থমসশন থেসশ/ মিেম/ কম 

❏ থমইজ থশ ার থমসশন থেসশ/ মিেম/ কম 

❏ থিনসিফুিা  পাম্প থেসশ/ মিেম/ কম 

সেসেি কৃসি  ন্ত্পাসৈ িুচরা  ন্ত্ািংশ োনাল্পনা থেসশ/ মিেম/ কম 

অ্নোনে (নাম উল্পেি করুন) 

❏ _______________________ থেসশ/ মিেম/ কম 

❏ _______________________ থেসশ/ মিেম/ কম 

❏ _______________________ থেসশ/ মিেম/ কম 

❏ _______________________ থেসশ/ মিেম/ কম 

❏ _______________________ থেসশ/ মিেম/ কম 

❏ _______________________ থেসশ/ মিেম/ কম 

❏ _______________________ থেসশ/ মিেম/ কম 

 
 



 

 

   

 

োৎিসরক উৎপাদন ক্ষমৈা:  
 

ফাউনসির থক্ষল্পে( থমাি থকসজ/থমসিক িন): ------------------------------------------------------------  
ওয়াকিশল্পপর থক্ষল্পেঃ 
 িৈ ১২ মাল্পি সক পসরমায থেয়ার পািিি প্রস্তুৈ হল্পয়ল্পে_______________ 

িৈ ১২ মাল্পি সক পসরমায থমসশন প্রস্তুৈ হল্পয়ল্পে _______________ 
 পুরপুসর প্রস্তুৈকৃৈ শীিি সৈনসি থমসশনঃ 

1. নাম ______________________ থমসশল্পনর িিংিো____________ 
2. নাম ______________________ থমসশল্পনর িিংিো____________ 
3. নাম ______________________ থমসশল্পনর িিংিো____________ 

 
আপনার েেেিার োৎিসরক িানি ওোর কৈ (িৈ সৈন েেল্পরর িড় করল্প )  _______________________ 
 
আপানর কাাঁচামাল্প র উৎি সক? (একাসিক উত্তর হল্পৈ পাল্পর) 
 

❏ চট্টগ্রাম থেল্পক িরািসর জাহাজোঙ্গা কাাঁচামা  আনা হয় 
❏ জাহাজোঙ্গা কাাঁচামা  থজ া প িাল্পয়র সেল্পিৈাল্পদর কাে থেল্পক িয় করা হয় 
❏  ল্পন্ত্র োঙ্গা অ্িংশ (থ মন ইসঞ্জন পািি) থজ া প িাল্পয়র সেল্পিৈাল্পদর কাে থেল্পক িিংগ্রহ করা হয় 
❏ থেইন সশি, এল্পঙ্গ , ফ্ল্োি োর, চোল্পন , িাফি ইৈোসদ ঢাকার নাোেপুর থেল্পক িরািসর আনা হয় 
❏ থেইন সশি, এল্পঙ্গ , ফ্ল্োি োর, চোল্পন , িাফি ইৈোসদ থজ া প িাল্পয়র সেল্পিৈাল্পদর কাে থেল্পক িিংগ্রহ করা হয় জারা সকনা  

ঢাকার নাোেপুর থেল্পক সনল্পয় আল্পি 
❏ িরািসর আমদাসন করা হয় 
❏ অ্নোনে (উল্পেি করুন)_____________________                                                                         

 
আপসন আপনার পযে সেল্পিৈাল্পদর কাল্পে সকোল্পে থপৌঁল্পে থদন (প্রল্প াজে  িে গুল্প াই উল্পেি করুন) 
 

❏ আ াদা থদাকান/ আউিল্প ল্পি_____________________ 

❏ থদাকান/ আউিল্প ল্পির িিংিো_____________________ 

❏ সি াল্পরর িিংিো_____________________ 

❏ িুচরা থিৈা ো থি ি এল্পজল্পন্টর িিংিো_____________________ 

❏ মু  িাল্পিিি কােমার_____________________ 

❏ থকানও ের থকাম্পাসন থক িাোই সদল্প , ৈারা কারা/থকান েেেিাসয়ক এ াকার (উপল্পজ া/থজ া)-  

__________________________________ 
 

❏ আপনার পযে আপসন রিাসন কল্পর োকল্প  থিগুল্প া সক সক উল্পেি করুন? ____________________ 
 
 

ি) পািিনারসশল্পপর অ্সেজ্ঞৈা:  

আপসন সক এর আল্পি কিনও পািিনারসশল্পপ ো থকানও থিল্পে পল্পমনি থপ্রাল্পজল্পি কাজ কল্পরল্পেন? উত্তর  সদ হোাঁ হল্পয় োল্পক ৈাহল্প  
আ াদা একিা কািল্পজ অ্েৈ  দুই অ্নুল্পেদ এ স িুন থ  কাল্পদর িাল্পে কাজ কল্পরল্পেন, সকোল্পে  ুি হল্প ন, কৈ েের কাজ কল্পরল্পেন 
এেিং কাল্পজর ফ াফ  সক? 



 

 

   

 

 

ি) আিামী ১২ মাল্পির  ক্ষে:  সনল্পম্নাি অ্পশনগুল্প া থিা  কল্পর দাি সদন এেিং প্রল্পয়াজনীয় ৈেে গুল্প া স িুনঃ 
 

I. উৎপাদল্পনর পসরমায: 

েৈিমাল্পনর িসৈল্পৈই োকল্পে    থদড় গুন েৃসি পাল্পে        সিগুন হল্পে             সৈন গুন হল্পে 

II.সেসির েৃসি:   

েৈিমাল্পনর িসৈল্পৈই োকল্পে   থদড় গুন েৃসি পাল্পে  সিগুন হল্পে সৈন গুন হল্পে 

 

III.আিামী ১২ মাল্পি থমাি সেসির িাল্পিিি (িাকার অ্িংল্পক) ___________________ 

IV.থকান পসরিল্পর আপসন আপনার পযে সেসি কল্পরন   

    থজ া  স ি ফাল্পমি       থদশেেসপ  আেজিাসৈক োজাল্পর 

V.আপসন সক নৈুন িরল্পযর কৃসি  ন্ত্, থিগুল্প ার থেয়ার পািিি তৈসর করল্পৈ এেিং োজারজাৈ করল্পৈ চান?  

হোাঁ  না 

 সদ হোাঁ হয়, ৈাহল্প  থকান থমসশন ও থেয়ার পািিি?  

১  _______________________ ২ ____________________ ৩ _____________________ 

VI. আপসন সক েেেিার আয় োড়াল্পনার জনে কৃসি  ল্পন্ত্র িসিল্পেশন (এল্পিম্বস িং) করল্পৈ চান? 
   

হোাঁ  না 

 সদ হোাঁ হয়, ৈাহল্প  থকান  ন্ত্?  

১  _______________________ ২ ____________________ ৩ _____________________ 

VII. আপনার কাাঁচামাল্প র িরেরাহ থকাোর থেল্পক থপল্পৈ চান? (একাসিক উত্তর হল্পৈ পাল্পর) 

❏ থজ া প িাল্পয়র সেপযনকাসর 

❏ জাৈীয় প িাল্পয়র সেপযনকাসর 

❏ িরািসর আমদাসন করল্পৈ চাই 

❏ থকায জায়িা থেল্পক (উল্পেি করুন) _____________________ 

                                                                            

VIII. আপসন থকান প িাল্পয় আপনার পল্পযের সেসি ও সেপযন করল্পৈ চান? (একাসিক উত্তর হল্পৈ পাল্পর) 

❏ থজ া প িাল্পয় িরািসর সেসি 

❏ জাৈীয় প িাল্পয় িরািসর সেসি 



 

 

   

 

❏ থজ া প িাল্পয়র সিিসিসেউল্পিারল্পদর কাল্পে সেসি 

❏ থজ া প িাল্পয়র সিিসিসেউল্পিারল্পদর কাল্পে সেসি 

❏ অ্নোনে (উল্পেি করুন) _____________________ 
            

IX. আপসন সক েড় থমসশনাসর থকাম্পাসন গুল্প ার িাল্পে আপনার েেেিাসয়ক িম্পকি তৈসর করল্পৈ চান? (রিাসনকারক ও থদশীয় 

থকাম্পাসনিহ) 

 হোাঁ না 

উত্তর হোাঁ হল্প , সকোল্পে আপসন েড় থকাম্পাসনগুল্প ার িাল্পে আপনার েেেিাসয়ক িম্পকি তৈসর করল্পৈ চান? (৩-৪ োল্পকে 
স িুন)  

 

 

X. আপনার সক নৈুন কমিিিংস্থান তৈসরর পসরকেনা আল্পে? সেল্পশি কল্পর নারী আর  ুে কমিীল্পদর জনে?  

হোাঁ না 

উত্তর হোাঁ হল্প , ৈাহল্প  সকোল্পে আপসন কমিিিংস্থান তৈসর করল্পেন? (৩-৪ োল্পকে স িুন)  

 

 

 

XI. আপসন সক আপনার কমিীল্পদর থপশািৈ স্বাস্থে ও সনরাপত্তার উিয়ল্পনর জনে কাজ করল্পৈ চান?  

হোাঁ না 

উত্তর হোাঁ হল্প , সকোল্পে ৈা করল্পেন উল্পেি করুন? (৩-৪ োল্পকে স িুন) 

 

 

 

XII. সনম্নস সিৈ থকান থক্ষেসিল্পক আপসন আপনার েেেিার সেসনল্পয়াল্পির জনে োোই করল্পৈ চান? (একাসিক উত্তর হল্পৈ পাল্পর) 

❏ দক্ষ কমিী সনল্পয়াি 

❏ নৈুন থমসশন   

❏ নৈুন  ন্ত্ািংশ  

❏ অ্েকািাল্পমািৈ উিয়য 

❏ উৎপাদন োড়াল্পনা 

❏ ঋল্পয সেসি(থিসিি থি ি)  



 

 

   

 

❏ মানে িম্পদ উিয়ন     

❏ েেেিার প্রিার 

❏ অ্নোনে(উল্পেি করুন) _____________________ 

XIII. k) েেেিার  াে োড়াল্পনার জনে থকান থক্ষে থেল্পক  সি কমিল্পৈ চান? (একাসিক উত্তর হল্পৈ পাল্পর) 

❏ সনল্পজর িাকা 

❏ েোঙ্ক অ্েো আসেিক প্রসৈষ্ঠান থেল্পক থ ায 

❏ নৈুন পািিনার 

❏ অ্সগ্রম সেিয় /advance sale 

❏ স্বজন ো পসরোর থেল্পক ঋয 

❏ অ্নোনে(উল্পেি করুন) _____________________ 

 

ঘ) এিএমই থদর জনে গুরুল্পত্বর থক্ষে িমূহঃ  

আিামী ১২ মাল্পি েেেিার কাসিৈ অ্েস্থাল্পন থপৌঁোল্পৈ থ ই সেিয়গুল্প া আপনার কাল্পে গুরুত্বপূযি থিগুল্প া থৈ সিক সদন। 

(একাসিক উত্তর হল্পৈ পাল্পর) 

□ জাৈীয় (োিং াল্পদশ) মান রক্ষা করা (BDS) 

□ আেজিাসৈক মান রক্ষা করা , e.g., ISO 9001, (ISO, Chinese, USA, EU) 

□ ফাউনসি িিং ুি করা (থমিা  কাসেিং) 

□ োসেক ও রাোর প্রল্পিসিিং থমসশনাসরি  ুি করা 

□ থমিা  কাল্পজর থমসশনাসরি  ুি করা (মাসশল্পন িু ি, ওল্পয়সল্ডিং, ইৈোসদ) 

□ প্রস্তুৈকৃৈ থেয়ারপািিি এর মান আরও উিৈ করা 

□ স ি ফামিগুল্প ার িাল্পে েেেিাসয়ক থ ািাল্প াি তৈসর ও শসিশা ী করা 

□ থদশেেসপ িাোই থচইন তৈসর করা (sales agent, own sales center, dealership, franchise)  

□ কৃসি  ল্পন্ত্র আেজিাসৈক িাোই থচইল্পনর িাল্পে  ুি হওয়া  (থ মন; ইসিয়া, চীন, োই োি, ইউএিএ, ইইউ, জাপান, 

িাউে কসরয়ার Tata, John Deere, Agco,  ইৈোসদ থকাম্পাসন 

□ আেজিাসৈক োজাল্পর প্রল্পেশিমেৈা পাওয়া( থ মন; োরৈ, থনপা , চীন ও অ্নোনে থদল্পশ রিাসন করা), 

□ গ্রাহকল্পদর কাল্পে সেসির আল্পি থমসশনগুস  ো িুচরা  ন্ত্ািংশ (প্রল্পয়াজল্পন) িিংল্পশািন ো পুনঃসনমিায করুন 

 

 



 

 

   

 

ঙ) প্রসশক্ষয কমিিূসচর মািেল্পম আপনার কমিশসির িক্ষমৈা তৈসর করার  (একাসিক উত্তর হল্পৈ পাল্পর) 

□ কমিীল্পদর প্রসশক্ষল্পযর জনে কমি সদেল্পির িময় অ্েকাল্পশর অ্নুমসৈ থদয়া 

□ কমিীল্পদর ৈাল্পদর কাল্পজর জায়িার োইল্পর পূযিকা ীন (িিংসক্ষি থকািি) প্রসশক্ষয করার  অ্নুমসৈ থদয়া 

□ কমিীল্পদর পূযি-িময় প্রসশক্ষয গ্রহযকাল্প ও মজুসর প্রদান করা 

□ কমিীল্পদর আপনার থকাম্পাসনর কমিীল্পদর প্রসশক্ষক সহিাল্পে প্রসশক্ষয থদওয়ার অ্নুমসৈ থদয়া 

□ কমিীল্পদর অ্নোনে িিংস্থার শ্রসমকল্পদর প্রসশক্ষক সহিাল্পে প্রসশক্ষয থদওয়ার অ্নুমসৈ থদয়া 

□ প্রসশক্ষয কা িিল্পমর জনে কারিানায় স্থান িরেরাহ করুন 

□ প্রসশক্ষয কা িিল্পমর জনে কারিানায় িরঞ্জাম িরেরাহ করুন 

□ অ্নে কারিানার কমিীল্পদর আপনার কারিানায় প্রসশক্ষল্পযর অ্নুমসৈ থদয়া 

□ কমিীল্পদর প্রসশক্ষল্পযর জনে অ্েি প্রদান করুন 
 

চ) আসেিক থক্ষল্পে প্রল্পেশিমেৈা: (দয়া কল্পর আ াদা কািল্পজর উত্তর সদন): আপসন কীোল্পে আপনার অ্েি পসরচা না করল্পেন? পরেৈিী 
১২ মাল্পির জনে আপনার  ল্পক্ষে থপৌঁোল্পনার জনে প্রল্পয়াজনীয় অ্েি / নিদ িাকা পসরচা না করার জনে আপনার পসরকেনার িিংসক্ষি 
সেেরয সদন। কমপল্পক্ষ একসি দুসি অ্নুল্পচ্ছল্পদর উত্তর সদন। 

 

ে) োাঁিা এেিং থিগুস  কাসিল্পয় উিল্পৈ আপনার পসরকেনাঃ (দয়া কল্পর কািল্পজর একসি পৃেক অ্িংল্পশ উত্তর সদন)। আপসন কৃসি  ন্ত্পাসৈ 
এেিং িুচরা  ন্ত্ািংশ উৎপাদন, িসিল্পেশন এেিং / অ্েো সেিয় থক্ষল্পে কী িরল্পযর োাঁিার মুল্পিামুসি হল্পচ্ছন? পরেৈিী ১২  মাল্পির জনে 
আপনার  ল্পক্ষে থপৌঁোল্পনার জনে প্রসৈসি োাঁিা অ্সৈিম করার থক্ষ থেআপনার পসরকেনার িিংসক্ষি সেেরয সদন। 
 

জ) থ  িক  থক্ষল্পে কাজ করার জনে সিিা-এমইএ’র  িহায়ৈার প্রল্পয়াজনঃ (দয়া কল্পর কািল্পজর একসি পৃেক িুকল্পরাল্পৈ উত্তর সদন)। 
আপনার  ল্পক্ষে থপৌঁোল্পনার জনে আপসন প্রকে থেল্পক থকান িরল্পনর িহায়ৈা থপল্পৈ চান এেিং থকন এইগুস  প্রল্পয়াজন? 
 

 

 

১) প্রল্পয়াজনীয় িকুেল্পমন্ট (জমা থদওয়ার জনে িিংল্প াজন করুন) 
 

তেি কািজাসদ (স িা  িকুেল্পমন্ট) :  সদ োল্পক ৈল্পে আপনার প্রসৈষ্ঠাল্পনর সনেন্ধন িনদ িিং ুি করুন।এোড়াও, দয়া কল্পর নীল্পচর 
ৈাস কায় হোাঁ / না উল্পেি করুন। 

১)  থিি  াইল্পিন্স      হোাঁ না 
২)  সিন (TIN) নাম্বার    হোাঁ না 
৩) VAT থরসজল্পিশল্পনর কািজ,    হোাঁ না  
৪)  প্রসৈষ্ঠাল্পনর েোঙ্ক একাউল্পন্টর সেেরয   হোাঁ না 
৫) এর োইল্পর থ ল্পকাল্পনা েেেিা িম্পসকিৈ িকুেল্পমনি  া আপসন জি করল্পৈ চান (নাম উল্পেি করুন) ____________ 


