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২০২০-২০২১ অর্ যবছরে ইদনাদভশন সাংক্রান্ত তথ্য 

সাল উদ্ভাবনী ধারণা প্রদয়াগ শকৌশল উদ্ভাবরেে ফরে সাশধত পশরবতযন 

২০২০-

২০২১ 

এসএমই ফাউরেশে আর াজিত 

‘আঞ্চজেক এসএমই পণ্য মমো’ 

অেোইে প্ল্যাটফম ম 

(smemelabd.com) এ 

আর ািে। 

অেোইে প্ল্যাটফম ম 

(smemelabd.com) 

এে প্রর াগ 

শফশজকযাল শমলা আদয়াজদনর পশরবদতয অনলাইদন 

শমলা আদয়াজন এবাং শমলায় অাংশগ্রহনকাশর 

উদযাক্তাগণ স্বশরীদর শমলায় অাংশগ্রহদনর পশরবদতয 

অনলাইদন অাংশগ্রহন করদে। 

এই জিজিটাে মসবাে মাধ্যরম TCV হ্রাস মপর রছ।  

Time: মমো  যাতা াত কেরত হরে ো জবধা  

সম  হ্রাস মপর রছ। 

Cost: যাতা াত ও থাকাে খেচসহ জবজিন্ন 

আনুষাজিক খেচ মেই। 

Visit: মমো  অংশগ্রহরে মকাথাও মযরত হরে ো। 

অেোইে প্ল্যাটফম ম (zoom 

application) ব্যবহারেে 

মাধ্যরম ‘এসএমই 

অযািিাইসাজে সাজি মস মসন্টাে’ 

এে মসবা প্রদাে। 

অেোইে প্ল্যাটফম ম (zoom 

application) এে প্রর াগ 

উরযাক্তা ও উরযাক্তা হরত আগ্রহীগণ এসএমই 

ফাউরেশরেে কায মাের  আগমে ো করে অেোইে 

প্ল্যাটফম ম (zoom application) এে মাধ্যরম 

‘এসএমই অযািিাইসাজে সাজি মস মসন্টাে’ এে 

মসবাসমূহ গ্রহণ কেরত পােরছে। 

এই মসবাে মাধ্যরম TCV হ্রাস মপর রছ।  

Time: মসবাটি গ্রহরেে িন্য জেি িা গা হরত 

ফাউরেশে আসরত হরে ো জবধা  সম  হ্রাস মপর রছ। 

Cost: ফাউরেশে আসরত হরে ো জবধা  খেচ হ্রাস 

মপর রছ। 

Visit: স্বশেীরে জিজিট মেই। 

এসএমই ফাউরেশরেে 

প্রজশক্ষণসহ জবজিন্ন কম মশাো 

অেোইে প্ল্যাটফম ম (zoom 

application) ব্যবহারেে 

মাধ্যরম আর ািে। 

অেোইে প্ল্যাটফম ম (zoom 

application) এে প্রর াগ 

অেোইে প্ল্যাটফম ম (zoom application) এে 

মাধ্যরম অজধকাংশ কম মসূচী আর ািে কো  

অংশগ্রহেকােীগে মকাথাও ো জগর  সোসজে অেোইে 

প্ল্যাটফম ম এ আর াজিত কম মশাোসমূরহ অংশগ্রহণ 

কেরত পােরছে। 

এই মসবাে মাধ্যরম TCV হ্রাস মপর রছ।  

Time: কম মশাো  অংশগ্রহরেে িন্য মকাথাও 

যাতা াত কেরত হরে ো জবধা  সম  হ্রাস মপর রছ। 

Cost: যাতা াত কেরত হরে ো জবধা  খেচ হ্রাস 

মপর রছ। 

Visit: স্বশেীরে জিজিট মেই। 
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