
পরম করুনাময় আল্লাহর নামম 

৩৪তম ততহরান আন্তর্জ াততক বইমমলার তবমেতি প্রকািনা তবভামের র্নয তনমেজ িনা ফমজ 

(ততহরান- তম ২০২৩) 

 

৩৪তম ততহরান আন্তর্জ াততক বইমমলা (টিআইতবএফ) ২০২৩ সামলর তম মামস অনুতিত হমব। এই তমলার 

তবমেতি প্রকািনা তবভামের (এফতিএস) অংিগ্রহমনর র্নয তনর্জাতরত তকছু হল রমেমছ, তেখামন অনযানয তেমির 

প্রকািকরা বা ইরামন তামের অনুমমাতেত প্রতততনতর্রা অংি তনমবন, এবং এই তনমেজ িনা ফমমজ বতণজত 

অনুমেেসমূহ অনুোেী তামের বই প্রেিজন ও তবক্রে কমজকান্ড িতরচালনা করমবন।  

 
অনুমেে ১ - তনবন্ধন: 

১.১- কামর্র র্রন অনুসামর, তবমেতি প্রকািক বা তামের অনুমমাতেত ইরাতন সরকাতর প্রতততনতর্ 

(তিতিতবউটরেণ) তনবন্ধন করমত িারমবন এবং লযাটিন (অনারব) ও আরব এই দুইটি হমলর মমর্য তে তকান 

একটি হমল প্রেিজনী ও তবক্রমের র্নয অংিগ্রহণ করমত িারমবন। সরাসতর বা অনলাইমন বই তবতক্রর র্নয, 

আমবেনকারীমের টিআইতবএফ-এর অতফতসোল ওমেবসাইট (https://tibf.ir) এর তরতর্মিিন তসকিমন 

তেমত হমব এবং তসখামন প্রেত্ত ফরম িূরণ কমর তা আিমলাি করমত হমব।  

তনাট ১: তমলাে তেসকল অংিগ্রহণকারী ২০১৮ সাল তেমক শুরু কমর তৎিরবতী সমমে প্রেম প্রকাতিত 

বইসমূহ তমলার ভতুজ তক প্রোন সামিমে প্রেিজন করমত ইেুক, তামেরমক বই তবতক্রর সরাসতর ও ভাচুজ োল 

উভে অংমিই তনবন্ধন করমত হমব।  

তনাট ২: তনতেজ ষ্ট সমমের ির িাঠামনা আমবেনকারীমের তনবন্ধমনর র্নয ফমরন িাবতলিাসজ কতমটি োেী োকমব 

না।  

১.২- তমলাে প্রকািকমের বই প্রেিজন ও তবতক্র করার র্নয িতরমবিকমের প্রমতযক প্রকািমকর কাছ তেমক 

একটি কমর প্রতততনতর্ িত্র (তরমপ্রমর্মেিন তলটার) উিস্থািন করমত হমব।  

তনাট ১: একটি প্রতততনতর্ িত্র উিস্থািন করা হমলা িতরমবিকমের তমলাে অংিগ্রহমনর র্নয আমবেন করমত 

সেম হওোর প্রােতমক িতজ ; তমব অনযানয প্রকািকমের বই প্রেিজমনর তেমত্রও, িৃেক প্রতততনতর্ িত্র প্রেিজন 

করা র্রুতর।  

তনাট ২: তে সমস্ত অংিগ্রহণকারী তকান প্রকািমকর সকল বা আংতিক প্রকািনা প্রেিজমনর এক্সকু্লতসভ 

প্রতততনতর্ত্ব িত্র তিমেমছ, তামেরমক অবিযই ফমরন িাবতলিাসজ তসকিমনর বযবস্থািনা তবভাে বরাবর মূল 

https://tibf.ir/


প্রকািমকর  একটি অতফতসোল তচঠি উিস্থািন করমত হমব, ো ইরামনর তসই প্রতততনতর্র নাম ও িতরচে তনমেজ ম 

কমর এবং তার প্রতত আসল প্রকািমকর বই প্রেিজন ও তবতক্রর অনুমমােমনর তবষেটি স্পষ্টভামব উমেখ করা 

োকমব।  

তনাট ৩: এক্সকু্লতসভ প্রতততনতর্ত্ব িত্র শুরু্ একর্ন অংিগ্রহণকারীর র্নয ইসুয করা োমব; ১টির তবতি িাওো 

তেমল, প্রকৃত প্রতততনতর্ তচতিত করার আে িেজন্ত তরতর্মিিন প্রতক্রো স্থতেত োকমব।  

তনাট ৪: প্রতততনতর্ িমত্রর তচমে গুরুত্বিূণজ, িতরমবিমকর কামছ অবিযই ইরামনর কালচার এন্ড ইসলাতমক 

োইমিন্স মন্ত্রণালে কতৃজ ক ইসুযকৃত িাবতলমকিন লাইমসন্স, অেবা বই প্রকািক ও তবমক্রতামের র্নয ইরামনর 

সরকাতর ইউতনেনসমূহ দ্বারা ইসুযকৃত একটি বাতণতর্যক লাইমসন্স োকমত হমব।  

১.৩- এফতিএমস প্রেিজনী ও তবতক্রর র্নয তনর্জাতরত বইমের প্রেম প্রকাি অবিযই ২০১৫ এবং তার িরবতী 

সমমের হমত হমব; তমব নযােয ভতুজ তক শুরু্মাত্র ২০১৮ সাল তেমক প্রকাতিত বইমের তেমত্র প্রমোর্য হমব।  

১.৪- এফতিএমস স্ট্যান্ড বসামনার খরচ অনারব প্রােীমের প্রতত বেজতমটামর ১০০ ইউমরা এবং আরব প্রােীমের 

প্রতত বেজতমটামর ৭০ ইউমরা কমর তনর্জারণ করা হমেমছ; তস তহমসমব:  

 

স্ট্যান্ড সাইর্ 

 

 

৯ বেজতম. 

 

১২ বেজতম. 

 

১৮ বেজতম. 

 

২৪ বেজতম. 

 

লযাটিন হল 

 

 

৯০০ ইউমরা 

 

১২০০ ইউমরা 

 

১৮০০ ইউমরা 

 

২৪০০ ইউমরা 

 

আরব হল 

 

 

৬৩০ ইউমরা 

 

৮৪০ ইউমরা 

 

১২৬০ ইউমরা 

 

১৬৮০ ইউমরা 

 

  



 

তনাট ১: এফতিএমস ইরাতন িতরমবিকমের বযািক অংিগ্রহণমক উৎসাতহত করমত, স্ট্যান্ড খরমচ তনমে 

উতেতখত ছাড়সমূহ তামের র্নয বরাদ্দ রাখা হমেমছ- 

১ তরতর্মিিমনর তাতরখ ৬ তিমসম্বর ২০২২ তেমক ৫ র্ানুোতর ২০২৩: ১০% ছাড় 

২ প্রেম অংিগ্রহণ প্রেমবার এফতিএস অংিগ্রহণ ও তনবন্ধনকারী প্রমতযক প্রােীর 

র্নয ২০% ছাড় প্রমোর্য হমব 

৩ িাবতলিামরর সংখযা প্রতত ১০ র্ন প্রকািমকর তেমত্র: ২% ছাড় 

৪ টাইমটমলর সংখযা প্রতত ৫০০ টাইমটমলর তেমত্র: ১% ছাড় 

৫ স্ট্যামন্ডর সাইর্ ২৪ বেজতমটামরর তচমে অতর্ক বড় স্ট্যামন্ডর তেমত্র: অতততরক্ত 

প্রতত ২৫ বেজতমটামর ২% ছাড় 

৬ সার্ারণ আচরণ (এফতিএস 

বযবস্থািনা তবভাে কতৃজ ক 

তনতিতকৃত) 

তমলার তনবজাহী বা বই তক্রতামের কাছ তেমক তকান র্রমনর 

অতভমোে না আসা সামিমে: ৫% ছাড়  

 

তনাট ২: হমলর মানতচত্র বা নকিা িতরকল্পনার তেমত্র র্রুতর মমন করমল এফতিএমসর বযবস্থািনা কতমটি তে 

তকান স্ট্যামন্ডর আকার বা অবস্থান িতরবতজ ন করার অতর্কার রামখ। অবিযই স্ট্যামন্ডর চূড়ান্ত আকার অনুোেী 

স্ট্যামন্ডর খরমচর িতরমাণ তনর্জারণ করা হমব।  

তনাট ৩: তেসকল অংিগ্রহণকারী তামের স্ট্যামন্ডর র্নয তনর্স্ব িতরকল্পনা এবং সার্সজ্জা করমত ইেুক, 

তামেরমক এফতিএমসর কনফামমজিন িাওোর র্নয আমেই তামের আমবেন এবং তামের অিজ ারকৃত স্ট্যামন্ডর 

মানতচত্র/নকিা িাঠিমে তেমত হমব।  

১.৫- একর্ন প্রকািমকর তবতভন্ন িতরমবিমকর নামম তনবন্ধন তনতষদ্ধ।  

১.৬- এফতিএমসর সাইমট উতেতখত ও প্রেত্ত তেয বযতীত তভন্ন তেযিূণজ ভুো বুক-তলস্ট্ বা র্াল বই িাঠামল, 

এফতিএমস অংিগ্রহণকারীর তনবন্ধন বাততল কমর তেো হমব।  

 



অনুমেে ২ - তিষ সময়সীমা: 

 ২.১- আমবেনকারীমের তনেতলতখত সমেসূচী অনুোেী তমলাে তনবন্ধন এবং অংিগ্রহমণর সমূ্পণজ তনেমাবতল 

সম্পন্ন করমত হমব- 

 

তনাট ১: তেসব অংিগ্রহণকারীর প্রমোর্নীে িকুমমেস তনর্জাতরত তনেম তমমন উতেতখত তিিলাইমনর মমর্য 

িাঠামনা হমব না, এফতিএমসর বযবস্থািনা তবভাে তসসব আমবেনকারীমের তনবন্ধন ও অংিগ্রহমণর িদ্ধতত 

সম্পন্ন করার তকান োতেত্ব তনমব না।  

তনাট ২: তেসব অংিগ্রহণকারীর তনবন্ধন প্রতক্রো ১ তিমসম্বর ২০২২ তেমক ৫ র্ানুোতর ২০২৩ এর মমর্য 

েোেেভামব তিষ হমে োমব, তারা স্ট্যামন্ডর খরমচ ১০% ছাড় িামবন।  

 

অনুমেে ৩ - বাততল প্রতিয়া: 

৩.১- তমলাে অংিগ্রহণ বাততমলর অনুমরার্ গ্রহণ করা সম্ভব হমব েতে তা এফতিএস তরতর্মিিন অতফমস ১ 

এতপ্রল ২০২৩ এর আমে িাঠামনা হে। 

 ৩.২- ১ তেমক ২০ এতপ্রল ২০২৩ এর মমর্য অংিগ্রহণ বাততমলর অনুমরার্ গ্রহমণর তেমত্র স্ট্যান্ড খরমচর ৫০% 

তকমট রাখা হমব।  

৩.৩- ২১ এতপ্রল ২০২৩ তেমক তমলার তিষ িেজন্ত তেমকান সমমে অংিগ্রহণ বাততমলর অনুমরার্ গ্রহমণর 

তেমত্র সমূ্পণজ স্ট্যান্ড খরচ তকমট রাখা হমব।  

তনবন্ধন ও সকল িকুমমেস মূলযােন/োচাই ১ তিমসম্বর ২০২২ তেমক ১৯ তফব্রুোতর ২০২৩ 

তমলার কাস্ট্মমসর সাহামেয প্রমোর্নীে কামেজা 

আনেন 

২০ তফব্রুোতর ২০২৩ তেমক ২০ এতপ্রল ২০২৩ 

অংিগ্রহণকারীমের দ্বারা তামের স্ট্যান্ড গ্রহণ  তমলার উমদ্বার্মনর ৫ তেন আমে 



অনুমেে ৪ - প্রময়ার্নীয় আবিযক ডকুমমন্টস সমূহ: 

৪.১- তনবন্ধন ফমমজর অতততরক্ত, একর্ন প্রােীমক আমরা তকছু তর্তনস িূরণ করমত ও র্মা তেমত হমব: তামের 

আইতি কািজ  বা িাসমিাটজ , প্রেিজক বা প্রেিজকমের ছতব, এবং তামের তমলার আইতি কািজ ।  

৪.২- তমলাে অংিগ্রহণকারীমেরমক অবিযই তমলাে তামের উিস্থাতিত বইমের সকল তেয, তেমন- মূলয 

তাতলকা (এমক্সল ফাইল), বইসমূমহর ওর্ন, প্রকামির তাতরখ, তমলাে প্রেতিজত কতিসমূমহর সঠিক সংখযা, 

সারসংমেি ও বইমের কাভামরর ছতব আিমলাি করমত হমব।  

৪.৩- তমলাে অংিগ্রহমণর র্নয তেসব তবমেতি অংিগ্রহণকারীমের তভসা প্রমোর্ন, তামেরমক অবিযই তমলাে 

অংিগ্রহমণর সকল তনেম কানুন ভামলাভামব র্ানমত হমব এবং তমলার ওমেবসাইমটর মার্যমম 

(https://tibf.ir) প্রমোর্নীে সকল তেয িূরণ করমত হমব ও আিমলাি করমত হমব।  

অনুমেে ৫ - স্ট্যান্ড বরাদ্দ: 

৫.১- তমলাে অংিগ্রহণকারীমের র্নয তনর্জাতরত স্ট্যান্ড শুরু্মাত্র তনবন্ধন প্রতক্রো েোেেভামব তিষ করার ির 

এবং বরাদ্দকৃত স্ট্যামন্ডর চূড়ান্ত সাইর্ তনর্জারণ করার ির অংিগ্রহণকারীমের বরাদ্দ তেো হমব।  

৫.২- তকান অবস্থামতই, অংিগ্রহণকারীরা অনয তকান প্রকািক বা িতরমবিমকর কামছ  তামের র্নয বরাদ্দকৃত 

স্ট্যান্ড-এর োতেত্ব সমিজণ করমত িারমবন না; তবমিষত তামের অেরাইমর্িন তলটার তকানভামবই কামরা 

কামছ হস্তান্তরমোেয নে।  

৫.৩- এফতিএস-এ তেসকল বই প্রেতিজত হমব, তসগুমলা এনতিএস (নযািনাল িাবতলিাসজ তসকিন)-এ প্রেিজন 

করা োমব না, এবং এর তবিরীতও অনুরূি।  

৫.৪- তমলা শুরুর িাাঁ চতেন িূমবজ অংিগ্রহণকারীমেরমক অবিযই তামের স্ট্যামন্ডর োতেত্ব বুমে তনমত হমব।  

৫.৫- অংিগ্রহণকারীরা েোেে অনুমমােমনর মার্যমম সাংসৃ্কততক তপ্রাগ্রামম অংি তনমত িারমবন।  

অনুমেে ৬ - তনতষদ্ধ বইসমূহ: 

৬.১- ৩৪তম ততহরান আন্তর্জ াততক বইমমলার সার্ারণ তনেম অনুোেী তেসকল বই এই তমলাে প্রেিজমনর র্নয 

অনুমমাতেত নে, অেজাৎ তনতষদ্ধ, তসগুমলা হমলা- 

▪ অননততক তবষেবস্তু বা ছতব আমছ, এমন বই; 

https://tibf.ir/


▪ ইসলাতম প্রর্াতন্ত্র ইরামনর আঞ্চতলক অখন্ডতা বা র্াতীে তনরািত্তামক েুাঁ তকিূণজ কমর, এমন ছতব বা 

তবষেবস্তু-তবতিষ্ট বই; 

▪ তবতভন্ন র্মজ, সম্প্রোে বা র্াততসত্তামক অবমাননা কমর এমন তবভার্ন সৃতষ্টকারী এবং রাষ্ট্রমরাহী 

তবষেবস্তু সম্পন্ন বই; 

▪ এমন বই ো তবচুযত তবশ্বাস, সাম্প্রোতেকতা, বণজবাে ও উেীেমান রহসযবােমক প্রচার কমর।  

৬.২- উিমর উতেতখত তনেম অনুসামর তবমেতি বইমের মূলযােন ততনটি িেজামের তভতত্তমত করা হমব-

অংিগ্রহণকারীমের বইমের তাতলকা দ্বারা, তমলার নীতত অনুোেী বইসমূমহর অর্যেন ও মূলযােমনর মার্যমম 

এবং তমলার কমজতেবসগুমলামত।  

 

অনুমেে ৭ - সাধারণ তনয়মাবতল: 

৭.১- অংিগ্রহণকারীরা শুরু্ মূল (অতরতর্নাল) বই তবতক্র করমত িারমবন; তকান র্রমনর অফ-তসট বই তবক্রে 

সমূ্পণজ তনতষদ্ধ।  

তনাট: মূল প্রকািক বা তার অতফতসোল প্রতততনতর্ দ্বারা তিওতি বই প্রেিজন ও তবতক্র ববর্ হমব।  

৭.২- টিতবএফ ওমেবসাইমট তেসব বইমের তাতলকা ও তেয সরবরাহ করা হমব, শুরু্মাত্র তসসব বই স্ট্যামন্ড 

প্রেিজনী ও তবতক্রর র্নয রাখা োমব।  

৭.৩- ইসলাতম প্রর্াতন্ত্র ইরামনর কাস্ট্মমর মার্যমম তমলাে বই আমোতনর তেমত্র তমলার কাস্ট্মমসর তনর্জাতরত 

নীতত অনুসরণ করা আবিযক।  

তনাট: অংিগ্রহণকারীরা েতে তামের কামেজা িাঠামনার সমে ইরান এোর এোরলাইনস বযবহার কমর, তাহমল 

তারা ৫০% তিসকাউে সুতবর্া তভাে করমত িারমব।  

৭.৪- বই ছাড়া অনয তকান িণয আমোতন ও তবতক্র তনতষদ্ধ; তেমন- তিাস্ট্ার, তসতি, িাটা তস্ট্ামরর্ তিভাইস, 

অতিও তপ্রািাক্টস (তমউতর্ক এলবাম, বকৃ্ততা ইতযাতে), তভরু্যোল তপ্রিাক্টস (মুতভ, তরকমিজ ি তস্পচ তটিস 

ইতযাতে), সফটওেযার, অতভবােন কািজ , িার্ল, িুতুল বা তখলনা।  

তনাট: বইমের বা বইমের তভতমর আমছ এমন তকান এলাকার সামে সংতিষ্ট তকান সাংসৃ্কততক িণয তবতক্র করা 

োমব, তমব অবিযই তা এফতিএমসর বযবস্থািনা তবভামের তনিেতা ও অনুমমােন িাওোর ির।  



অনুমেে ৮- অর্জ তবষয়ক তনয়মাবতল: 

৮.১- বইসমূহ ইরাতন তরোমল তবতক্র হমব, এবং তমলার অেজ তবভাে বইমের ওির তে ছাড় তেমব, তা 

অংিগ্রহণকারীমের চালামন স্পষ্টভামব উমেখ করমত হমব।  

৮.২- মূল প্রকািক কতৃজ ক চালামন তে মুরা ত াষনা করা হমব, তসটিমকই এক্সমচমের মূল তভতত্ত র্রমত হমব; 

অংিগ্রহণকারীরা এমত তকান র্রমনর িতরবতজ ন করমত বা তমলা কতৃজ িে কতৃজ ক অনুমমাতেত মুরার হার 

বাড়ামত িারমবন না।  

তনাট ১: মুরার হার তমলার অেজ তবভাে কতৃজ ক ত াতষত হমব।  

তনাট ২: তমলা চলাকালীন অংিগ্রহণকারীরা বইমের মূলয তাতলকা বৃতদ্ধ বা ভতুজ তকর হার কমামত িারমবন না।  

৮.৩- অংিগ্রহণকারীরা তামের মূলয তাতলকাে নুযনতম ৩০% ছাড় তেমত বার্য এবং ছামড়র িতরমাণ অবিযই 

তামের চালামন স্পষ্টভামব উমেখ করমত হমব।  

অনুমেে ৯- বইময়র র্নয প্রম ার্য ভতুজ তক: 

৯.১- তমলার অেজ তবভাে কতৃজ ক বইমের র্নয বরাদ্দকৃত ভতুজ তকর হার বইমের মূলয তাতলকার ২০% হমব।  

৯.২- ৩৪তম এফতিএমস, শুরু্ তমলার ভাচুজ োল অংমি তবতক্র হওো বইমের র্নয ভতুজ তক বরাদ্দ করা হমব।  

৯.৩- ততহরান আন্তর্জ াততক বই তমলার অতফতসোল ওমেবসাইমট অংিগ্রহণকারীর বযাঙ্ক একাউমের তেয 

আিমলাি করা বার্যতামূলক। এবং একাউে নম্বরটি অংিগ্রহণকারীর নামম তনবতন্ধত হমত হমব।  

তনাট: তেসকল তবমেতি অংিগ্রহণকারীর ইরাতন বযাংক একাউে নম্বর তনই, তামেরমক েোেে সমমের মমর্য 

তমরার অেজ তবভামের সামে তোোমোে কমর তামের তবষেটি তনষ্পতত্ত কতরমে তনমত হমব।  

  



অনুমেে ১০- প্রেিজনীর তবমিষ সাতভজ স সমূহ: 

১০.১- তনেতলতখত সরণী অনুসামর, এফতিএমস অংিগ্রহণকারীরা আবাসন, খাবার ও স্ন্যাকস, এবং তামের 

স্ট্যামন্ডর সজ্জােমনর তেমত্র তমরার তবমিষ সুতবর্াসমূহ তভাে করমত িারমবন-  

  

সাতভজ মসর নাম খরচসমূহ 

স্ট্যান্ড তিমকামরিন ও অবকাঠামমা 

তনমজাণ 

সংতিষ্ট তলংমক উতেতখত িতজ  অনুোেী 

ওোটার কুলামরর ভাড়া সংতিষ্ট তলংমক উতেতখত িতজ  অনুোেী 

টিতভ তসট-এর ভাড়া সংতিষ্ট তলংমক উতেতখত িতজ  অনুোেী 

তমলার র্নয তোভাষীর বযবস্থা  তেন প্রতত ২০ ইউমরা 

টুযর তলিার তেন প্রতত ৩০ ইউমরা 

স্ন্যাকস (চা, কতফ, তকক, রু্স) ৫ ইউমরা 

খাবার (লাঞ্চ এবং হালকা িানীে) ১০ ইউমরা 

িতরবহন ১. তসিান:  ো প্রতত ৭ ইউমরা 

২. ভযান:  ো প্রতত ৫ ইউমরা 

আবাসন সংতিষ্ট তলংমক উতেতখত িতজ  অনুোেী 

 

১০.২- আমবেনকারীমেরমক উতেতখত িতরমষবাগুমলা তিমত তামের তনবন্ধন প্রতক্রো সম্পন্ন করার ির 

তামের আমবেনিত্র িূরণ কমর আিমলাি করমত হমব এবং কনফামমজিন সংগ্রহ করমত হমব।  


