
স ৌদি আরবে ে ো রত প্রো ী োাংলাবিশীবির জন্য 

 

োাংলাবিশ দূতাো , স ৌদি আরে ও ঢাকা সেম্বার অে কমা স অযান্ড ইন্ডাদি (দিদ দ আই), োাংলাবিশ-এর স ৌথ 

উবযাবে প্রো ী োাংলাবিশীবির িক্ষতা বৃদির লবক্ষয “How to Become an Entrepreneur” শীর্ সক 

একটি অনলাইন প্রদশক্ষণ সকা স আব াজন করা হবে।  

 

প্রদশক্ষবণর মূল লক্ষয হসলা প্রো ীবিরবক উবযাক্তা দের্ ক সমৌদলক ধারণা প্রিান করা  াবত তাঁরা সিবশ দিবর দেব  

 িল উবযাক্তা হবত পাবরন। উবযাক্তা আেরণ ও দেন্তাভােনা  ম্পবকস  বেতনতা ততদর করা; অাংশীিারবির োস্তে 

অদভজ্ঞতা ও অাংশীিাদরত্ব োস্তো ন; পদরোলনা ও  িল উবযাক্তা হও ার জন্য ধারণা প্রিান এোং সুব াে 

দেদিতকরণ দের্ব  প্রদশক্ষণ প্রিান করা হবে। প্রদশক্ষণটি অাংশগ্রহণকারীবির ব্যে াব র মাদলকানা  াংক্রান্ত 

প্রব াজনী তা; আইনী ও দন ন্ত্রণ কাঠাবমা এোং োজার েবের্ণা;  ম্ভাব্যতা দেবের্ণ এোং  ািবের  াবথ 

প্রদতব াদেতা করার জন্য একটি ব্যে দ ক মবিবলর  াবথও পদরদেত করবে। ক্ষুদ্র ব্যে াব র সক্ষবে প্রব াজনী  

ব্যে াদ ক পদরকল্পনার ধারণা  াংক্রান্ত  ামদগ্রক সোঝাপড়া এোং জ্ঞান  রেরাহ করাও প্রদশক্ষবণর লক্ষয। 

 

প্রদশক্ষবণ অাংশগ্রহবণর জন্য আবেিন  াংক্রান্ত তথ্যােলীীঃ 

 

 প্রদশক্ষণটি দুই (০২) দিন ব্যাপী অনলাইন দভদিক। দর াবির স্থানী   ম  অপরাি ১২:০০ টা হবত ৩:০০ টা 

প সন্ত অনুদিত হবে। প্রদত ব্যাবে কমপবক্ষ ১০ (িশ) প্রদশক্ষণাথী হও া প্রব াজন। 

 প্রদশক্ষবণর ব্য  ৫,৫০০ োাংলাবিশী টাকা ( মপদরমান ২৪৫ এ .আর)। 

 সরদজবেশবনর সশর্ তাদরখ ১৮ সিব্রু াদর ২০২১। 

 প্রদশক্ষবণর  ম্ভাব্য তাদরখ মাে স ২০২১। 

 দনধ সাদরত িরবম আবেিন করবত হবে ( াংযুক্ত োাংলা ো ইাংবরদজ স  সকান একটিবত)। 

 রেজিষ্ট্রেশন জি িমা রেয়াে ঠিকানা/মাধ্যমঃ 

 

o জিসাষ্ট্রেে নাম- ঢাকা রেম্বাে অে কমাস স এন্ড ইন্ডাজি 

জিসাে নম্বে- ১০২১০৩০২৯৮২৯৬ 

শাখা- মজিজিল 

োউটিং নম্বে- ০৯৫২৭৪২৪১ 

সুইিট রকাড- EBLDBDDH 

ইস্টার্ স ব্ািংক জলজমষ্ট্রটড, মজিজিল 

 

o জেকাশ (bKash) নম্বে- ০১৭৬৬০১৮৬৫৯ (ঢাকা রেম্বাে অে কমাস স অযান্ড ইন্ডাজি-এে অনুকূষ্ট্রল) 

 

জেঃদ্রঃ আষ্ট্রেেনকােীষ্ট্রক অেশ্যই জি িমা রেওয়াে েজশে/প্রমার্পত্র আষ্ট্রেেনপষ্ট্রত্রে সাষ্ট্রে দূিাোষ্ট্রস রপ্রের্ কেষ্ট্রি 

িষ্ট্রে। দূিাোষ্ট্রসে ইষ্ট্রমইলঃ economicwingksabd@gmail.com / ec.bdemb.riyadh@gmail.com 

 

mailto:economicwingksabd@gmail.com
mailto:ec.bdemb.riyadh@gmail.com


 

 
 
 

 
 
DBI/STC/2021/                                                                                              20 January, 2021 

িশ ণ িববরণী  

িশেরানাম: How to Become Entrepreneur in Bangladesh   
 

তািরখ: ……………. সময়:  (বাংলােদশ সময়); জমু াটফেমর মাধ েম 
 

িনব ন িফ: ৫,৫০০/- (টাকা) 
 

সময়সূিচ 
 
তািরখ সময় িবষয়ব   

 
িদন- ১ 

িবকাল ৩টা থেক ৪.৩০ িমিনট উেদ া া কী? উেদ া া বিশ । উেদ া ার ভূিমকা, বিশ , 
চ ােল  এবং উেদ ােগর সেুযাগ। উেদ া া এবং ব বসােয়র শ  এবং 
দুবলতা িচি তকরণ; ব বসািয়ক িত ােনর ধরণ   

৪.৩০ িমিনট - ৪. ৪০ িমিনট িবরিত 
৪. ৪০ িমিনট থেক ৬টা উেদ া া উ য়েন সরকােরর ভূিমকা, উেদ া া হওয়ার জন  

েয়াজনীয় লাইেস  িনব ন এবং অনমুিত পাওয়ার য়া, 
কা ানী আইন ১৯৯৪। 

 
৬টা থেক ৭.৩০ িমিনট এক ট ব বসািয়ক পিরক না / কে র াব লখা, ব বসায় 

পিরক না রচনায় িবেবচনােযাগ  িবষয়াবলী, ব বসায় পিরক না 
রচনায় পদে প; এক ট ব বসািয়ক পিরক নার িনবাহী সারসংে প, 

৭.৩০ িমিনট  থেক ৭. ৪০ িমিনট   িবরিত 
৭. ৪০ িমিনট  থেক  ৯.০০টা কারখানার অব ান িনবাচন, ইিপেজড, এসইেজড, িবিসক 

িশ নগরীেত ান পাওয়ার য়া, যথাযথ আকার, ব বসােয়র 
আইনী িদক ও অব ান; ব বসায় পিরক না এবং িনয় ণ; 
কৗশলগত পিরক না করা: SWOT (শ , দুবলতা, সেুযাগ, হমিক) 

িবে ষণ; 
 
তািরখ সময় িবষয়ব   

 
িদন- ২ 

িবকাল ৩টা থেক ৪.৩০ িমিনট সা াই চইন ব ব াপনা, বােজট, বাজারজাতকরণ ব ব াপনা,  
আিথক িববরণী,  

৪.৩০ িমিনট - ৪. ৪০ িমিনট িবরিত 
৪. ৪০ িমিনট থেক ৬টা লাভ ও লাকসােনর অ াকাউ , ব ােল  শীট তকরণ; এক ট 

ছাট  ব বসার জন  আিথক িববরণী তরী ( কস ািড); 
 

৬টা থেক ৭.৩০ িমিনট ব বসা স সারণ, বহমূখীকরণ, এক ীকরণ, অিধ হণ ইত ািদ,  
বাংলােদেশ বেদিশক িবিনেয়াগ প িত। 

৭.৩০ িমিনট  থেক ৭. ৪০ িমিনট   িবরিত 
৭. ৪০ িমিনট  থেক  ৯.০০টা এ জএম এবং ই জএম িবষয়ক আনু ািনকতা, ব বসা ব করণ 

প িত 
 
 
 
 
 
 

 

          
 

   Tamanna Sultana                                                              Md. Joynal Abdin 
   Course Coordinator                              Secretary, DCCI  



 

 

প্রশিক্ষণ-র ব্রোশিওর 

How to Become Entrepreneur in Bangladesh 
 

তোশরখ: ……………………………………….. ২0২১ সময়: …………………………. 

       ব্ োস স শি: ১৫,০০০/ ১০,০০০/ ৫, ৫০০ টো ো (১০/৫/ ২ শিন যথোক্রমম) 

 
 

শনবন্ধন িম স 

 ক্রশম  সংখযো-           তোশরখ: 

 

 

১.  অংশগ্রহণকারীর নাম ……………………………………………………………………………………………… 

 

২.   প্রতিষ্ঠাননর নাম ও ঠিকানা ………………………………………………………………………………………… 

       

৩.   উপাতি …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

৪.   ব্যব্সা প্রকৃতি ……………………………………………………………………………………………………… 

 

৫.   একানেতমক য াগ্যিা (সব্ বনশষ শংসাপত্র সং ুক্ত করুন))  ………………………………………………………. 

 

৬.  কানের অতিজ্ঞিা (ব্ছর)…………………………………………………………………………………………. 

 

৭.   ব্িবমান ঠিকানা ……………………………………………………………………………………………………. 

 

৮.   স্থাযী ঠিকানা ………………………………………………………………………………………………… ……. 

 

৯.  মুনিান ান …………………………..     ই-যমইল ………………………………………………………………… 

 

১ 0. Cash / bKash @ 01766018659/Pay Order / DD No.  ………………………….  dt……………………………… 

 

 of  TK.  ………………………………….  (In words ……………………………………. …………………   .    )   
 

      in favour of    “ Dhaka Chamber of Commerce & Industry ”  is enclosed.   

 

১ ১. DCCI’s Bank A/C No.……………………………….  tk. ……………………………. Dt………………………… 

Eastern   Bank Limited Information: 
 

Account Name:   Dhaka Chamber of Commerce & Industry 

Account Number:   1021030298296 

Bank Name:   Eastern   Bank Limited 

Branch Name:   Motijheel Branch 

Branch Routing Number:  095274241 

Swift Code: EBLDBDDH 

 

                                    

 

 

আনব্দনকারীর স্বাক্ষর                                                                                                   মননানীিকরণ কিৃবপনক্ষর তসল ও স্বাক্ষর 

 

 

For official use only 

________________________________________________________________________   

 
 

Date:               Course Coordinator                             Secretary  

 

 

 

 Dhaka Chamber Building, 11th floor, 65-66, Motijheel C/A, Dhaka-1000, Phone: 880-2-9552562 (Ext.281/137) 
Fax : 880-2-9560830, E-mail : tamanna@dhakachamber.com,  Website : www.dcci-dbi.edu.bd  

mailto:tamanna@dhakachamber.com
http://www.dcci-dbi.edu.bd/


 

 

 

Training Course On 
 

“How to Become Entrepreneur in Bangladesh” 
Date: ………………………..2021; Time: ………………….. 

                                   Course Fee   :  Tk.  15,000/- , 10,000/-, 5,500/- Taka (10 days/5days/2days respectively) 

 

 

REGISTRATION FORM 

 Sl. No.-           Date:  

 

 

1.  Name of Participant      ……………………………………………………………………………………………… 

 

2.   Name  &  Address  of  Organization ………………………………………………………………………………… 

       

3.   Designation  …………………………………………………………………………………………………………. 

 

4.   Nature of Business   ………………………………………………………………………………………………… 

 

5.   Academic Qualification (attach last certificate)   …………………………………………………………………. 

 

6.  Working Experience (in years) ………………………………………………………………………………………. 

 

7.   Present  Address ……………………………………………………………………………………………………. 

 

8.   Permanent Address …………………………………………………………………………………………………  

 

9.  Tel. No. Office …………………………… Res. ……………………………….Mobile ………………………….. 

 

 Fax:  …………………………………………….     E-mail ……………………………………………………….. 

 

10. Cash / bKash @ 01766018659/Pay Order / DD No.  ………………………….  dt……………………………… 

 

 of  TK.  ………………………………….  (In words ……………………………………. …………………          )   
 

      in favour of    “ Dhaka Chamber of Commerce & Industry ”  is enclosed.   

 

11. DCCI’s Bank A/C No.……………………………….  tk. ……………………………. Dt………………………… 

 

Eastern   Bank Limited Information: 
 

Account Name:   Dhaka Chamber of Commerce & Industry 

Account Number:   1021030298296 

Bank Name:   Eastern   Bank Limited 

Branch Name:   Motijheel Branch 

Branch Routing Number:  095274241 

Swift Code: EBLDBDDH 

 

                                    

 Date : ____________                                              Signature of Applicant           Seal &  Signature of Nominating Authority 

 

 

For official use only 

________________________________________________________________________   

 
 

Date:               Course Coordinator                             Secretary  

 

 Dhaka Chamber Building, 11th floor, 65-66, Motijheel C/A, Dhaka-1000, Phone: 880-2-9552562 (Ext.281/137) 
Fax : 880-2-9560830, E-mail : tamanna@dhakachamber.com,  Website : www.dcci-dbi.edu.bd  

mailto:tamanna@dhakachamber.com
http://www.dcci-dbi.edu.bd/



