
 

টিএম-১ ফরম 
  ট্রেডমার্ক নিবন্ধনির আনবদি 

[নবনি ১০(১), ১৩(৩), ২৯(১) এবং ৫৬(১) দ্রষ্টব্য] 
 

 

১। ট্রে মার্ক নিবন্ধনির আনবদি র্রা হইয়ানে (সংনিষ্ট বনে টির্ নিহ্ন নদি) : 

    ট্রেডমার্ক (পণ্য)                                      সাটি কনফনর্শি মার্ক  

     

    ট্রেডমার্ক (ট্রসবা)                               

    প্রনিরক্ষামূলর্ মার্ক                                 সমনষ্টগি মার্ক     

 

দ্রষ্টব্যঃ সাটি কনফনর্শি মার্ক অথবা সমনষ্টগি মানর্কর ট্রক্ষনে মানর্কর ব্যবহার সম্পনর্কি প্রনবিানির র্নপ টিএম-৮ ফরনম সংযুক্ত র্নরনি 

হইনব এবং প্রনিরক্ষামূলর্ মানর্কর ট্রক্ষনে হলফিামামূনল প্রিযয়ি র্নরয়া আনবদনির সপনক্ষ যুনক্ত সম্বনলি এর্টি নববৃনি 

সংযুক্ত র্নরনি হইনব। 

২। মানর্কর প্রনিরূপঃ 

 

(মানর্কর প্রনিরূপ ৭.৬২ট্রসঃ নমঃ  ৭.৬২ট্রসঃ নমঃ (৩”  ৩”) এর ট্রবশী 

হইনব িা  বা  ২.৫৪ ট্রসঃ নমঃ  ২.৫৪ ট্রসঃ নমঃ (১”  ১”) এর র্ম হইনব 

িা) 

 

৩। মানর্কর বর্ কিাঃ  

       (আনবদির্ারী ট্রে মার্কটি নিবন্ধনির জন্য আনবদি র্নরয়ানেি িাহার সুস্পষ্ট বর্ কিা নদনি হইনব) 

দ্রষ্টব্যঃ  (র্) রনক্ষি স্থাি অপে কাপ্ত হইনল আলাদা A4 সাইজ র্াগনজ মানর্কর প্রনিরূপ তিরী র্নরয়া ফরনমর সনহি শক্তভানব আঁটিয়া 

নদনি হইনব। 

(খ) পরম্পরাক্রনম নবন্যস্ত ট্রেডমানর্কর জন্য আনবদি র্রা হইনল প্রনিটি মানর্কর প্রনিরূপ দানখল র্নরনি হইনব। 

(গ) মানর্কর প্রনিরূপ স্পষ্ট, ট্রের্সই এবং ফনোর্নপ প্রনক্রয়ায় পুিরুৎপাদনির উপনোগী হইনি হইনব। 

(ঘ) ট্রেডমার্কটি রনিি হইনল এবং ঐ রং-এর মনে সীনমি রানখনি হইনল বনে টির্ নদি   

(ঙ) মার্কটিনি ইংরানজ বা বাংলা ব্যিীি অন্য শব্দ বা অক্ষর থানর্নল উনেখ র্রুি 

  

 

৪।  ট্রেনর্ (এর্টি মাে ট্রেনর্র পণ্য বা ট্রসবা)                                                                            
     

৫। পণ্য/ট্রসবার িরি অনুসানর পণ্য/ট্রসবার িানলর্া। বস্ত্র পণ্য/ টুর্রা পণ্য হইনল পনণ্যর বর্ কিার পর পঞ্চম িফনসনল বনর্ কিমনি বস্ত্র 

পনণ্যর িম্বর উনললখ র্নরনি হইনব (অপ্রনয়াজিীয়টি র্াটিয়া নদি) । 

(র্) ......................................................... 

(খ) ......................................................... 

(গ) .........................................................  

(দ্রষ্টব্যঃ পণ্য বা ট্রসবা এর্ানির্ আন্তজকানির্ ট্রেনর্ভুক্ত হইনল পৃথর্ আনবদি র্নরনি হইনব। পণ্য বা ট্রসবার িানলর্ার জন্য প্রনয়াজি 

হইনল পৃথর্ সীে ব্যবহার র্রুি)। 

 

ভাষা মার্কটির অনুবাদ মার্কটির প্রনিবর্ীর্রর্ 

 

 

 

 
প্রনিবর্ীর্রর্ 

ট্রর্বল অনফনস ব্যবহানরর জন্য 

আনবদি িং: 

িানরখ     : 

 

 



 

৬। নিবন্ধি ট্রর্াি শিক, দাবী িযাগ, সহনোগী মার্ক বা অন্য ট্রর্াি নবনি-নিনষি সানপক্ষ হইনল িাহা নিনি উনললখ র্রুি। মার্কটিনি 

ইংরানজ বা বাংলা নভন্ন অন্য বর্ ক বা শব্দ বা শব্দ গুচ্ছ থানর্নল বা অনুরূপ বর্ ক বা শব্দ গঠিি হইনল অথবা ইংরানজ বা বাংলা ভাষা 

ব্যিীি অন্য ভাষা থানর্নল বা ভাষা সমন্বনয় গঠিি হইনল ট্রক্ষেমি সিযানয়ি প্রনিবর্ীর্রর্ এবং অনুবাদ দানখল র্নরনি হইনবঃ 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

................................................................................................... 

৭। (র্) আনবদির্ারীর িামঃ....................................................................................... 

            জািীয়িা  :.............................................................................................. 

            ফানম কর িামঃ.............................................................................................. 

            ঠির্ািা    :.............................................................................................. 

            ট্রফাি িং....................................... ট্রমাবাইল িং...................................... ই-ট্রমইল............................. 

(খ)  আনবদির্ারী ট্রর্াি আইিগি প্রনিষ্ঠাি হইনল- 

প্রনিষ্ঠানির  িামঃ .................................................................................... 

ঠির্ািা          : ..................................................................................... 

ট্রফাি িম্বর      :...................................................................................... 

ই-ট্রমইল        : ..................................................................................... 

প্রনিষ্ঠানির িরি এবং ইহা ট্রে আইনির অিীি প্রনিনষ্ঠি উহার নববরর্ ............................................................ 

............................................................................................................................. ................. 

 
(গ) আনম/আমরা পূনব কাক্ত পণ্য/ট্রসবার                                                                       

  ( প্রনোজয ট্রক্ষনে টির্ নিহ্ন নদি) 
 

(ঘ) আমদািীর্ারনর্র ট্রক্ষনেঃ মার্কটির মানলর্ািা নবনদশী উৎপাদির্ারী/রপ্তািীর্ারর্ এর নর্িা                               / 

উত্তর হযাঁ হইনল- 

(অ) আপনি প্রস্ত্ত্তির্ারীর সমুদয় উৎপাদি  ক্রয় র্নরি নর্িা                                                                   /          

(আ) প্রস্ত্ত্তির্ারীর  মার্ক ব্যবহানরর জন্য আপিার নির্ে অনুমনি পে আনে নর্িা                                             / 

(ই) পণ্য/ট্রসবার ট্রেনর্ ..........................................................     

(ঙ) পূব কবিী আনবদনির সর্ল পণ্য/ট্রসবা বিকমাি আনবদনি অন্তভু কক্ত আনে নর্িা                                               /       
(উত্তর হযাঁ হইনল প্রনয়াজিীয় র্াগজপে সংযুক্ত র্রুি) 

৮। ট্রেডমার্ক প্রনিনিনি বা আইিজীবীর পূর্ ক িাম ও ঠির্ািা, েনদ থানর্ঃ 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

৯। ট্রেডমার্ক প্রনিনিনির নিবন্ধি িম্বরঃ.................................................................. 
 

১০। বাংলানদনশ মার্কটি ব্যবহানরর প্রস্তাব র্রা হইয়ানে নর্িাঃ উত্তর িা হইনল ট্রে িানরখ হইনি মার্কটি ব্যবহৃি হইনিনে ট্রসই িানরখ 

উনেখ র্রুি....................................................................... 

 
১১।  অগ্রানির্ার িানরখ দানবর ট্রক্ষনে-  

(র্) পূব কবিী আনবদনির িানরখঃ..................................................... 

(খ) ট্রে ট্রদনশ আনবদি র্রা হইয়ানেঃ................................................ 

প্রস্ত্ত্তির্ারর্   আমদািীর্ার

র্ 

ট্রসবাদাির্ারী 

িা  

   

হযাঁ   িা  

হযাঁ   িা   

িা

   

হযাঁ   

 

হযাঁ   

 



 

(গ) পূনব কর আনবদনির সর্ল পণ্য/ট্রসবা এই আনবদনি অন্তভু কক্ত হনয়নে নর্ িা ? 

(ঘ) অগ্রানির্ার দানবর সপনক্ষ প্রনয়াজিীয় দনলল দানখল র্নরনি হইনব। 
 

১২। আনম/আমরা এই মনম ক ট্রঘাষর্া র্নরনিনে ট্রে, নিবন্ধনির জন্য আনবদিকৃি মার্কটির প্রকৃি স্বত্বানির্ারী এবং মার্কটি বাংলানদনশ 

ব্যবহার হয় িাই। আনবদিটি সরল নবশ্বানস র্রা হইয়ানে এবং আনম/আমরা স্বত্বানির্ারী নহসানব নিবনন্ধি হইবার ট্রক্ষনে ট্রর্াি বাঁিা 

িাই। 

 
             আমার জ্ঞাি ও নবশ্বাসমনি উপযু কক্ত িথ্য সিয ও সঠির্। 

 

 

  

 

 
--------------------------- 

             স্বাক্ষর ও িানরখ  

িামঃ 

পদবীঃ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

বরাবর 

ট্ররনজস্ট্রার 

ট্রপনেন্ট, নডজাইি ও ট্রেডমার্কস অনিদপ্তর 

নশল্প মন্ত্রর্ালয়, নশল্প ভবি 

ঢার্া। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


