
ন োভো স্কশিয়ো শিজন জ নেনেলনেন্ট 

Entrepreneur system হল ো অভিজ্ঞ ব্যব্সোয়ী অথব্ো 

ভসভিয়র ভব্জলিজ ম্যোলিজোরলের জিয যোরো নিোিোস্কভিয়ো 

নে ব্সব্োস করলে চোি। Entrepreneur system এ 

এপভ লকিি করলে হল  েোলেরলক নিোিোস্কভিয়োলে িেুি 

কলর ব্যব্সো শুরু করলে হলব্ অথব্ো এখোলি অ লরভি 

নকোি ভব্জলিস আলে নসরকম্ নকোি ভব্জলিজ ভকিলে 

হলব্।  

১ ব্ের এখোলি ভব্জলিস চো োলিোর পর সোধোরণে পোম্ মোলিন্ট 

নরভসলিন্সির জিয এপ োই করলে পোরলব্।  

 

Eligibility criteria 

১. ২১ ব্ের ব্ো েোর নথলক ব্য়স নব্ভি হলে হলব্।  

২. নিোিোস্কভিয়োলে ব্যব্সো চ োকো ীি সম্লয় পোম্ মোলিন্টভ  

এখোলি ব্সব্োলসর ইচ্ছো থোকলে হলব্। ভপ আর এর আগ 

পয মন্ত এখোলি অব্স্থোি থোকলে হলব্।  

৩. েম্পনের নেোে েূলয ৬  োখ কোিোভিয়োি ি োলর সম্োি 

হলে হলব্। (ব্োাং োলে প্রোয় ৪ নকোটি ম্ে) 

৪. নম্োি ১.৫  োখ কোিোভিয়োি ি োর  (প্রোয় ১ নকোটি) এর 

সম্পভরম্োণ িোকো ভব্ভিলয়োগ করোর ম্ে সোম্থ ম থোকলে হলব্।  

৫. কম্পলে ৩ ব্েলরর ব্যব্সো পভরচো িোর অভিজ্ঞেো 

থোকলে হলব্। অথব্ো ভব্জলিস ম্যোলিজলম্ন্ট ভহসোলব্  ৫ 

ব্েলরর অভিজ্ঞেো থোকলে হলব্ ।  

৬. General IELTS এ CLB-5 সম্পভরম্োি নস্কোর থোকলে 

হলব্। প্রলেযক Band এ 6 এর উপলর থোকলে হলব্ ।  

 

Language Score 

CLB Points 

CLB-5 20 

CLB-6 24 

CLB-7 (each band 6) 28  

  

 

Education 

degree points 

Phd 25 

MA 23 

Two or more degree 22 

BA (Bachelor) 21 

Canadian post secondary 

degree or diploma or 

equavalant 

19 

 

 

Business ownership and senior management 

experience 

experience Points 

more than 5 years of Business ownership 

Experience minimum 1/3 ownership of last 10 

years  

35 

Greater than 5 years of senior management 

role in the last 10 years 

20 

3-5 years business ownership experiences 

minimum 1/3 ownership of last 10 years 

20 

 

Neet worth 

Neet worth points 

600000 CAD TO 999999 CAD 5 

1 Milion CAD TO 1.5 Milion CAD 7 

Greater than 1.5 milion  10 

  

It must be evaluate by CA Farm and must be 

evaluated by KPMG (Canada authotiy) 

What is net worth? – land, house, Flat, property, car, 

gold, business shares etc 

 

Age 

Age points 

21-24 5 

25-32 7 

33-39 10 

40-44 7 

45-55 5 

56+ 0 

 

Adaptability 

Language / criteria points 

If spouse can score CLB-4 Level or higher 5 

Your past study in nova scotia 10 

Your spouse past study in nova scotia 5 

Your past work experience in nova scotia 10 

Your spouse past work experience in nova 

scotia 

5 

Relatives in nova scotia 5 

 

Nova  scotia economic priority 

Nova  scotia economic priorities points 

Export oriented business 5 

Proposed business location outside of halifax 5 

Business successories 5 

 



Investment  

Investment amount  points 

150000 CAD to 300000 CAD 10 

Greater than 300000 CAD 15 

 

Draw history 

Draw date Number of 

invitation 

Cast of 

score 

January 7, 2019 33 112 

February 19, 2019 22 112 

April 4, 2019 27 112 

May 17, 2019 27 112 

June 24, 2019 43 110 

September 6, 

2019 

46 113 

November 12, 

2019 

20 118 

February 5, 2020 27 115 

 

প্রথলম্ EOI Sbmit করলে হলব্। েোরপর ম্োকম অিুযোয়ী ITA 

ভেলব্ । 

 

Sep to follow 

 Step 1: EOI (expression of interest) submit. 

 Step 2: Invitation to apply (after ITA) 

 Step 3: In person interview and business 

performance agreement. (Skype interview ) 

 Step 4: Work permit and business establishment 

in nova scotia.  

 Step 5: Request for nomination. 

 Step 6: Apply for permanent residence. 

 

Fees  

There is provincial application fee under the NSNP. 

However, there may be fee associated with obtaining 

and preparing the required documents for the 

entrepreneur stream (e.g, ECA, language testing 

(IELTS), net worth verification, and translation, etc). 

 

শি শি েুশিধো এখোন ?- 

১. কম্ নরি :-নেোকোি িোড়ো, ৩০০০-৩৫০০ ি োলরর ম্লধয 

হয়।  

২. অিযোিয প্রভিি নথলক এখোলি ভম্ভিম্োম্ ওলয়লজজ কম্। 

প্রভে ঘন্টোয় নব্েি ১১ ি োর ম্ে। অিযোিয প্রভিি এ ১৭ 

ি োর ম্ে ব্যয় করলে হয়।  

৩. িো  সু্ক  কল জ , ভব্শ্বভব্েযো য় আলে নসখোলি টিউিি 

ভি সহ অণযোিয খরচ কম্।  

৪. অল্প খরলচ ভব্জলিস শুরু করো যোলব্।  

 

 Normally Bangladeshi how much score can 

get? 

Point calculation 

language 28 (each band 7) 

Education  23 (masters) 

Experience 20 

Net worth 10 

age 07 

Spouse language 05 

investment 15 

Business location 05 

Total  113 

 


