
E/tofayel/Citizen Charter 

পটেন্ট, ডিজাআন  পেিভার্ক ডধদপ্তয (ডিডডিটি)’য ডটিটজন চাে কায 

 

১. ডবন  ডভন 

ডবন: ডিডডিটিটর্ ডফশ্বভাটনয পভধাম্পদ (Intellectual Property) ডপট রূান্তয  

[To turn DPDT into an international standard IP office] 
 

ডভন: পভধাম্পদ ংক্রান্ত ডরড প্রণয়ন এফং অ আন  ডফডধ মৄগটাটমাগীর্য ণ, ডপটয 

ফর্াঠাটভাগত উন্নয়ন  ডপ ব্যফস্থানায Full-automation, দক্ষ ভানফ ম্পদ ততযী,  

পভধাম্পদ  ম্পটর্ক টচতনতা ততযী, গটফলর্  উটযাক্তাগ পণয ভটে পমাগসূত্র স্থাটনয ভােটভ 

পভধা ম্পটদয সৃডি, ংযক্ষ ণ, ব্যফায  ফাডণডজিডর্র্যটণ য ভােটভ ফাংরাটদটয থ কননডতর্ 

উন্নয়ন।  

 

২. পফা প্রদান প্রডতশ্রুডত:  

 পটেন্ট, ডিজাআন  পেিভার্ ক ডধদপ্তয (ডিডডিটি) জাতীয়  অন্তজকাডতর্ পভধাম্পদ 

ডধর্ায ংযক্ষটণ পদটয গুযত্বপূণ ক প্রডতষ্ঠান ডটটফ র্াজ র্টয অটে। পভধাম্পদ ংযক্ষটণ পক্ষত্র 

ডফটটল পটেন্ট ভঞ্জুয এফং ডিজাআন, পেিভার্ক  ডজ.অআ ডনফন্ধটনয ভােটভ ডিডডিটি ডটেয 

প্রাটয  যাষ্ট্রীয় থ কনীডতটত ফদান যাখটে । অআন  ডফডধগত নুান স্বাটটক্ষ ডিডডিটি 

মথাম্ভফ দ্রুততায াটথ ফডণ কত পফামূ প্রদাটন ংগীর্াযফদ্ধ। 
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(২.১) নাগডযর্ পফা: 

(২.১.১) পেিভার্ক 

ক্রঃ 

নং 

পফায নাভ পফা প্রদান দ্ধডত প্রটয়াজনীয় র্াগজত্র এফং প্রাডপ্তস্থান পফায মূল্য এফং ডযটাধ 

দ্ধডত 

পফা প্রদাটনয ভয়ীভা দাডয়ত্বপ্রাপ্ত র্ভ কর্তকা (নাভ, 

দফী, পপান নম্বয  

আ-পভআর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১। পেিভার্ক অটফদন ০১। অটফদন গ্রণ 

০২। অটফদনটত্রয ডযডব 

র্ড  প্রদান 

০৩।  প-ি কায/ ব্যাংর্ 

ড্রাপে এয ডফযীটত যর্াডয 

ভাডন যডদ প্রদান 

(১)  ংডিষ্ট অটফদন 

(২) www.dpdt.gov.bd 

(৩)গ্রণ াখা। 

(১) ৩৫০০/-  োর্া 

(২) প-ি কায/ ব্যাংর্ ড্রাপে 

০১ ডদন গ্রণ াখা 

০২। পেিভার্ক াচ ক (১) অটফদন গ্রণ 

২) াচ ক ডযটাে ক প্রদান 

(১)  ংডিষ্ট অটফদন 

(২) www.dpdt.gov.bd 

(৩)পেিভার্ক আউডনে, ডিডডিটি 

(১) ১,০০০/-  োর্া 

(২) প-ি কায/ ব্যাংর্ ড্রাপে 

(১) ২ (দুআ) প্তা 

 

(১) যীক্ষর্ (র্র) 

০৩। ডনফন্ধন পূফ কফতী ংটাধন 

ংক্রান্ত পফা প্রদান 

(১) অটফদন গ্রণ  

ফডতর্যণ 

(১) ংডিষ্ট অটফদনত্র  

প্রটয়াজনীয় দডররাডদ 

(২) www.dpdt.gov.bd  

(১) ৬০০/- োর্া (১) ধাযাফাডর্ বাটফ পদয়া 

য়। 
(১) যীক্ষর্ (র্র) 

(২) এডিিান্ট পযডজস্ট্রায, 

 পপান: ৯৫৫৭৭৩২ 

(৩) পিপুটি পযডজস্ট্রায, 

 পপান: ৯৫৮৭৮০২ 

০৪। পেিভার্ক ডনফন্ধন নদ 

প্রদান 

(১) অটফদন গ্রণ 

(২) দযখাস্ত যীক্ষা 

(৩)প্রডতটফদন প্রদান 

(৪)জান কার মুদ্রণ 

(৫) ডনফন্ধন নদ প্রদান 

 

(১)  ংডিষ্ট অটফদন 

(২) www.dpdt.gov.bd 

 

(১) অটফদটনয জন্য 

৩,৫০০/- োর্া 

(২) জান কার মুদ্রটনয জন্য 

নূন্যতভ ১,০০০/- োর্া 

(পরটফটরয অকৃডতয উয 

ফডধ কত ডপ প্রটমাজি) 

(৩) ডনফন্ধন নটদয জন্য 

ডপ-১৫,০০০/- োর্া। 
 

(১) ১৫০ র্াম ক ডদফ (মডদ 

অডি না থাটর্) 

(পেিভার্ক অআন-২০০৯ এয 

ধাযা ২০ (৩) নুমায়ী) 

(১) যীক্ষর্ (র্র) 

(২) এডিিান্ট পযডজস্ট্রায, 

 পপান: ৯৫৫৭৭৩২ 

(৩) পিপুটি পযডজস্ট্রায, 

 পপান: ৯৫৮৭৮০২  

(৪) পযডজস্ট্রায  

পপান: ৯৫৬০৬৯৬ 
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ক্রঃ 

নং 

পফায নাভ পফা প্রদান দ্ধডত প্রটয়াজনীয় র্াগজত্র এফং প্রাডপ্তস্থান পফায মূল্য এফং ডযটাধ 

দ্ধডত 

পফা প্রদাটনয ভয়ীভা দাডয়ত্বপ্রাপ্ত র্ভ কর্তকা (নাভ, 

দফী, পপান নম্বয  

আ-পভআর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০৫। পেিভার্ক নফায়ন নদ (১) অটফদন গ্রণ 

(২) নদ প্রদান 

(১) ডনফন্ধন নদ  ংডিষ্ট অটফদন 

(২) www.dpdt.gov.bd 

(১) ১৫,০০০/- োর্া (১) ধাযাফাডর্ বাটফ পদয়া 

য়। 
(১) যীক্ষর্ (নফায়ন াখা) 

(২) র্াযী পযডজস্ট্রায 

০৬। নুডরড প্রদান (১) অটফদন গ্রণ 

(২) নুডরড প্রদান 

(১) ংডিষ্ট অটফদন 

(২) www.dpdt.gov.bd 

(১) ১,০০০/- োর্া। (১) ১(এর্) ভা। (১) যীক্ষর্ (ড.অয.এ) 

(২) র্াযী পযডজস্ট্রায 

 

০৭। ডনফন্ধন যফতী ংটাধন 

ংক্রান্ত পফা 

(১) অটফদন গ্রণ  

ফডতর্যণ 

 

(১) ংডিষ্ট অটফদন 

(২) www.dpdt.gov.bd 

(১) ৬০০/- োর্া পথটর্ 

৫,০০০/- োর্া। 
(১) ধাযাফাডর্ বাটফ পদয়া 

য়। 
(১) যীক্ষর্ (ড.অয.এ) 

(২) র্াযী পযডজস্ট্রায 

(৩) পিপুটি পযডজস্ট্রায 

(৪) পযডজস্ট্রায 

০৮। পেিভার্ক ংক্রান্ত দডররাডদ 

দ কন 

(১) অটফদন গ্রণ  পফা 

প্রদান 

(১) ংডিষ্ট অটফদন 

(২) www.dpdt.gov.bd 

(১) ১,০০০/- োর্া। (১) ০১ ভা। (১) যীক্ষর্ (র্র) 

(২) র্াযী পযডজস্ট্রায 
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(২.১.২) পটেন্ট 

ক্রভ পফায নাভ পফা প্রদান দ্ধডত প্রটয়াজনীয় র্াগজত্র  প্রাডপ্তস্থান পফায মূল্য এফং ডযটাধ দ্ধডত 
পফা প্রদাটনয 

ভয়ীভা 

দাডয়ত্বপ্রাপ্ত র্ভ কর্তকা/ ব্যডক্ত 

(নাভ, দডফ, পপান নং 

 আ-পভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১. 

নতুন উদ্ভাফন সুযক্ষায 

জন্য পটেন্ট দযখাস্ত 

(প্রাডধর্ায ব্যাডতত) 

দাডখর 

o দযখাস্ত প্রাথডভর্ মাচাআ ফাোআ 

পূফ কর্ গ্রণ। 

o পটেন্ট নম্বয  োর্ায যডদ 

প্রদান এফং প্রাডপ্ত স্বীর্ায। 

o ডনডদ কষ্ট Form-1/ Form-1A এয ভােটভ 

দযখাস্ত। 

o উদ্ভাফটনয দাডফ Complete 

Specification (ডফটলত্বনাভা) দুআ র্ড। 

o নর্া (প্রটমাজি পক্ষটত্র) 

o Web page  টত দযখাস্ত ংক্রান্ত পভ ক, 

ডনটদ কনা  প্রটয়াজনীয় তথ্য ায়া মাটফ। 

ডপ ২০০০/- োর্া * পযডজস্ট্রায, 

ডিডডিটি, ঢার্া ফযাফয প-

ি কাটযয ভােটভ জভা ডদটত টফ। 

*দাডফ ১০ টি  পৃষ্ঠা ২৫ ম কন্ত। 

১ ডদন গ্রণ াখা 

 

 

 

০২. 

নতুন উদ্ভাফন সুযক্ষায 

জন্য পটেন্ট দযখাস্ত 

(প্রাডধর্ায* ) দাডখর 

 

* প্রাডধর্ায থ ক 

Paris 

Convention 

নুমায়ী ডফটদী পটেন্ট 

দযখাটস্তয ডধর্ায  মা 

Form-2/ Form-

2A এয ভােটভ 

দাডখরটমাগ্য।  

o দযখাস্ত প্রাথডভর্ মাচাআ ফাোআ 

পূফ কর্ গ্রণ। 

o পটেন্ট নম্বয  োর্ায যডদ 

প্রদান এফং প্রাডপ্ত স্বীর্ায। 

o ডনডদ কষ্ট Form-2/ Form-2A এয ভােটভ 

দযখাস্ত। 

o উদ্ভাফটনয দাডফ Complete 

Specification (ডফটলত্বনাভা) দুআ র্ড। 

o নর্া (প্রটমাজি পক্ষটত্র) 

o ডফটদী দযখাটস্তয নুডরড 

ডপ ১০,০০০/- োর্া* 

পযডজস্ট্রায, ডিডডিটি, ঢার্া 

ফযাফয প-ি কাটযয ভােটভ জভা 

ডদটত টফ। 

*দাডফ ১০ টি  পৃষ্ঠা ২৫ ম কন্ত। 

১ ডদন গ্রণ াখা 

 

 

 

০৩. 

নতুন উদ্ভাফন ংক্রান্ত 

পটেন্ট দযখাটস্তয 

অডি ডনষ্পডি 

উদ্ভাফন ংক্রান্ত পটেন্ট দযখাটস্তয 

পর্ান অডি ডযরডক্ষত টর তা 

িার্টমাটগ/ যাডয দযখাস্তর্াযী/ 

প্রডতডনডধটর্ প্রটয়াজনীয় ডদর্-

ডনটদ কনা পপ্রযণ। 

পপ্রডযত টত্রআ র্র র্যনীয় ডফলয়াডদ  উটেখ র্যা 

থাটর্ মা িার্টমাটগ ফা াটত াটত ডপ টত 

গ্রণ র্যা মায়।  

ডফনামূটল্য পটেন্ট দযখাস্ত 

দাডখটরয তাডযখ টত 

১৮ ভা। 

ংডিষ্ট পটেন্ট যীক্ষর্। 

 

 

০৪. 

পটেন্ট গ্রণ ংক্রান্ত 

পনাটি 

র্র অডি ডনষ্পডি াটটক্ষ 

পটেন্ট গ্রণ ংক্রান্ত পনাটি  

িার্টমাটগ/ াটত াটত 

দযখাস্তর্াযী/ প্রডতডনডধটর্ 

প্রটয়াজনীয় ডদর্-ডনটদ কনা পপ্রযণ। 

প্রটয়াজন পনআ। ডফনামূটল্য পটেন্ট দযখাস্ত 

দাডখটরয তাডযখ টত 

টফ কাচ্চ ১৮ থফা ২১ 

ভা (ভয় বৃডদ্ধয 

নুটভাদটনয টতক)। 

ংডিষ্ট পটেন্ট যীক্ষর্। 
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ক্রভ পফায নাভ পফা প্রদান দ্ধডত প্রটয়াজনীয় র্াগজত্র  প্রাডপ্তস্থান পফায মূল্য এফং ডযটাধ দ্ধডত 
পফা প্রদাটনয 

ভয়ীভা 

দাডয়ত্বপ্রাপ্ত র্ভ কর্তকা/ ব্যডক্ত 

(নাভ, দডফ, পপান নং 

 আ-পভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০৫. 

পটেন্ট নদ (Letters 

Patent) 

পটেন্ট গ্রণ ংক্রান্ত পনাটি জাডযয 

য পগটজটে প্রর্া এফং 

ডফটযাডধতায জন্য ৪ (চায) ভা ভয় 

ডতক্রাটন্তয য ডফটযাডধতার্াযী না 

থার্টর ডডরং ডপ ডযটাধ 

াটটক্ষ নদ প্রদান। 

দযখাস্ত দাডখটরয তাডযখ টত ২৪ ভা/ ২৮ ভা 

(প্রটমাজি পক্ষটত্র) এয ভটে ডনধ কাডযত From-8 

এয ভােটভ অটফদন র্যটত টফ। অটফদন ত্র 

Web page  টত ংগ্র র্যা মাটফ। 

ডপ ৩০০০/- োর্া পযডজস্ট্রায, 

ডিডডিটি, ঢার্া ফযাফয প-

ি কাটযয ভােটভ জভা ডদটত টফ। 

পগটজটে প্রর্াটয 

তাডযখ টত র্ভটক্ষ 

৪ (চায) ভা য  ৬ 

ভাটয ভটে। 

ংডিষ্ট পটেন্ট যীক্ষর্। 

 

 

 

০৬. 

পটেন্ট নফায়ন পটেন্ট নদ (Letters Patent) 

প্রাপ্ত র্র অটফদনর্াযীটর্ ডফডধ 

পভাতাটফর্ ঞ্চভ ফেয টত প্রডত 

ফেয ধাম ককৃত ডপ জভা র্যটর 

পটেন্ট নফায়ন র্যা য়, ন্যথায়  

পটেন্ট ধাট ধাট তাভাডদ  টয় 

মাটফ। 

পম পর্ান াধাযণ দযখাটস্তয ভােটভ তপডটর 

ফডণ কত ডপ নুমায়ী ডফডধ পভাতাটফর্  প্রডত ফেয/ 

এর্র্ারীন জভা ডদটত য়। ডফস্তাডযত র্র তথ্য 

Web page  টত ংগ্র র্যা মাটফ। 

 

তপডটর ফেয নুমায়ী ডপ 

ডনধ কাডযত অটে মা পযডজস্ট্রায, 

ডিডডিটি, ঢার্া ফযাফয প-

ি কাটযয ভােটভ জভা ডদটত য়। 

দযখাস্ত দাডখটরয ১৫ 

ডদটনয ভটে। 
ংডিষ্ট পটেন্ট যীক্ষর্। 

 

 

০৭. 

গৃীত পটেন্ট পগটজটে 

প্রর্া 

পটেন্ট গৃীত টর জনগটনয 

জ্ঞাতাটথ ক    পগটজটে পপ্রযণ র্যা ফ। 

প্রটয়াজন পনআ। ডফনামূটল্য পটেন্ট গৃীত ফায 

য টত  টফ কাচ্চ ৪ 

(চায) ভাটয ভে।  

পিপুটি পযডজস্ট্রায (পটেন্ট  

ডিজাআন) 

পপান: ৯৫১১৪১৪ 

 

০৮. 

নুন্ধান প্রডতটফদন / 

তথ্য 

চাডত তথ্য ডফডধ পভাতাটফর্ 

যফযা 

ডনডদ কষ্ট Form-29/ Form-29A  অটফদন 

র্যটত টফ। র্র  পভ ক  তথ্য  টয়ব াআে টত 

ংগ্র র্যা মাটফ। 

 

ডপ ৩০০০/- োর্া পযডজস্ট্রায, 

ডিডডিটি, ঢার্া ফযাফয প-

ি কাটযয ভােটভ জভা ডদটত টফ। 

অটফদন দাডখটরয 

তাডযখ টত ৭ ডদন। 

এক্সাডভনায (পটেন্ট) 

০২-৯৫৮৮০৬১ 

০৯. 

দাডখরকৃত পটেন্ট 

অটফদটনয Certified 

Copy 

পম পটেন্ট অটফদন দাডখর র্যা 

টয়টে তা ডপ টত 

তিায়নপূফর্ যফযা র্যা য়। 

পম পর্ান াধাযণ দযখাটস্তয ভােটভ পটেটন্টয 

তাডযখ  নম্বয উটেিখ র্টয অটফদন র্যা মাটফ।  

ডপ ২০০০/- োর্া (োআডং চাজক 

োড়া) পযডজস্ট্রায, ডিডডিটি, ঢার্া 

ফযাফয প-ি কাটযয ভােটভ জভা 

ডদটত টফ। 

অটফদন দাডখটরয 

তাডযখ টত ৭ ডদন। 

এক্সাডভনায (পটেন্ট) 

০২-৯৫৮৮০৬০ 

habib@dpdt.gov.bd 

১০. 

৩ ভা ভয় বৃডদ্ধয 

অটফদন 

মৄডক্ত ঙ্গত র্াযণ ডফটফচনা র্টয 

ডফডধ পভাতাটফর্ ডনধ কাডযত র্র 

ডফলটয়য জন্য ভয় বৃডদ্ধ নুটভাদন 

র্টয যফতী ধাটয জন্য র্াম কক্রভ 

ডযচাডরত য়। 

পম পর্ান দডরর ফা িকুটভন্ট ডফডধ পভাতাটফর্ 

ডনধ কাডযত ভটয়য ভটে দাডখর র্যটত না াযটর  

Form-4 এয ভােটভ ভয় বৃডদ্ধয অটফদন র্যা 

মাটফ। 

ডপ ১০০০/- োর্া পযডজস্ট্রায, 

ডিডডিটি, ঢার্া ফযাফয প-

ি কাটযয ভােটভ জভা ডদটত টফ। 

নুটভাডদত টর 

স্বয়ংডক্রয়বাটফ 

যফতী ধাট 

ডফটফচনা র্যা য়। 

ংডিষ্ট াখা/ পটেন্ট যীক্ষর্। 

 

www.dpdt.gov.bd টত 

পমাগাটমাগ ংক্রান্ত প্রটয়াজনীয় তথ্য 

ায়া মাটফ। 

 

http://www.dpdt.gov.bd/
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(২.১.৩) ডিজাআন 

ক্রঃ 

নং 

পফায ভান পফা প্রদান দ্ধডত প্রটয়াজনীয় র্াগজত্র  এফং প্রাডপ্তস্থান পফায মূল্য এফং ডযটাধ 

দ্ধডত 

পফা প্রদাটনয ভয়ীভা দাডয়ত্বপ্রাপ্ত র্ভ কর্তকা 

(নাভ, দফী, পপান নম্বয  আ-

পভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১. 

আন্ডাডষ্ট্রয়ার ডিজাআন 

ডনফন্ধটনয জন্য অটফদন 

দাডখর। 

দযখাটস্তয নম্বয, প্রাডপ্ত 

স্বীর্ায  োর্া জভায 

যডদ প্রদান। 

P&D Rule 1933 এয Rule-35 নুমায়ী  

পযভ  নতুনটত্বয ফণ কনা প্রটয়াজনীয় র্াগজত্র। 
www.dpdt.gov.bd web page এ র্র 

র্াগজত্র ায়া মাটফ। 

P&D Rule 1933 এয 

First schedule নুমায়ী 

মূল্য। মূল্য Pay order এয 

ভােটভ ডযটাধ পমাগ্য। 
 

০১ ডদন গ্রণ াখা 

০২. 

আন্ডাডষ্ট্রয়ার ডিজাআন 

ডনফন্ধন  অটফদন 

ডনষ্পডি র্যন। 

ডনফন্ধন নদ/ ত্রুটি 

ংটাধটনয জন্য ত্র 

পপ্রযণ। 

ত্রুটি মূ (মডদ থাটর্) টত্রয ভােটভ জানাটনা 

টফ।  

ডফনামূটল্য P&D Rule 1933 

এয Rule-43  নুমায়ী 

৬ ভা  প্রটয়াজটন 

ডতডযক্ত ডতন ভা। 

এডিিান্ট পযডজস্ট্রায 

পিপুটি পযডজষ্ট্রায 

(পটেন্ট  ডিজাআন) 

পপান-৯৫১১৪১৪ 

পযডজস্ট্রায 

পপান: ৯৫৬০৬৯৬ 

registrar@dpdt.gov.bd 
 

 

 
০৩. 

জনাধাযণ র্র্তকর্ 

ডনফডন্ধত ডিজাআন 

ডযদ কন 

টত্রয ভােটভ P&D Act 1911 এয  ধাযা ৫০ নুমায়ী পযভ 

  প্রটয়াজনীয় র্াগজত্র। www.dpdt.gov.bd 

web page এ র্র র্াগজত্র ায়া মাটফ। 

P&D Rule 1933 এয 

First schedule নুমায়ী 

মূল্য। মূল্য Pay order এয 

ভােটভ ডযটাধ পমাগ্য। 
 

অটফদন দাডখটরয ১ 

(এর্) ভা ভটয়য 

ভটে। 

যীক্ষর্ 

এডিিান্ট পযডজস্ট্রায 

পিপুটি পযডজষ্ট্রায 

(পটেন্ট  ডিজাআন) 

পপান-৯৫১১৪১৪ 

০৪. 

ডনফডন্ধত ডিজাআন 

নফায়ন  

নফায়ন নদ প্রদান P&D Act 1911 এয  ধাযা ৪৭ নুমায়ী পযভ 

  প্রটয়াজনীয় র্াগজত্র। www.dpdt.gov.bd 

web page এ র্র র্াগজত্র ায়া মাটফ। 

P&D Rule 1933 এয 

First schedule নুমায়ী 

মূল্য। মূল্য Pay order এয 

ভােটভ ডযটাধ পমাগ্য। 
 

অটফদন দাডখটরয ১ 

(এর্) ভা ভটয়য 

ভটে। 

যীক্ষর্ 

এডিিান্ট পযডজস্ট্রায 

পিপুটি পযডজষ্ট্রায 

(পটেন্ট  ডিজাআন) 

পপান-৯৫১১৪১৪ 

 

০৫. 

ডিজাআন ংক্রান্ত 

নুন্ধান র্াম কক্রভ 

টত্রয ভােটভ P&D Act 1911 এয  ধাযা ৫১ নুমায়ী পযভ 

  প্রটয়াজনীয় র্াগজত্র। www.dpdt.gov.bd 

web page এ র্র র্াগজত্র ায়া মাটফ। 

P&D Rule 1933 এয 

First schedule নুমায়ী 

মূল্য। মূল্য Pay order এয 

ভােটভ ডযটাধ পমাগ্য। 
 

অটফদন দাডখটরয ১ 

(এর্) ভা ভটয়য 

ভটে। 

যীক্ষর্ 

এডিিান্ট পযডজস্ট্রায 

পিপুটি পযডজষ্ট্রায 

(পটেন্ট  ডিজাআন) 

পপান-৯৫১১৪১৪ 
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(২.২) প্রাডতষ্ঠাডনর্ পফা 

ক্রঃ 

নং 

পফায ভান পফা প্রদান 

দ্ধডত 

প্রটয়াজনীয় র্াগজত্র  এফং প্রাডপ্তস্থান পফায মূল্য এফং 

ডযটাধ দ্ধডত 

পফা 

প্রদাটনয 

ভয়ীভা 

দাডয়ত্বপ্রাপ্ত র্ভ কর্তকা 

(নাভ, দফী, পপান নম্বয  আ-

পভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
০১. ডফডবন্ন পডভনায/র্নপাটযন্স/ 

ডটম্পাডজয়াভ/প্রডক্ষটণ 

ডযটা ক াযন ভটনানয়ন 

টত্রয 

ভােটভ 

ডফডবন্ন দপ্তয/ংস্থা র্র্তকর্ ত্র প্রাডপ্ত স্বাটটক্ষ মূল্য প্রটয়াজন য় 

না। 

০২ ডদন প্রাডনর্ র্ভ কর্তকা 

পপান: ৯৫৫৬৭০৩ 

এডিিান্ট পযডজস্ট্রায (প্রঃ  থ ক) 

পপানঃ ৯৫১২৭৪৩ 

পিপুটি পযডজস্ট্রায (প্রঃ  থ ক) 

পপানঃ ৯৫৮৪৯০১ 

পযডজস্ট্রায 

পপান: ৯৫৬০৬৯৬ 

registrar@dpdt.gov.bd 

০২. র্ভ কর্তকা/র্ভ কচাযীটদয পর্া ক 

ডপ প্রদান 

ডজ. জাযীয 

ভােটভ 

১। প্রাডনর্ ডজ. 

২। ডাফ াখায ডাফ ডফফযণী 

 

মূল্য প্রটয়াজন য় 

না। 

০৩ ডদন ঐ 
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(২.৩) অবিন্তযীন পফা 

ক্রঃ 

নং 

পফায ভান পফা প্রদান দ্ধডত প্রটয়াজনীয় র্াগজত্র  এফং প্রাডপ্তস্থান পফায মূল্য এফং 

ডযটাধ দ্ধডত 

পফা 

প্রদাটনয 

ভয়ীভা 

দাডয়ত্বপ্রাপ্ত র্ভ কর্তকা 

(নাভ, দফী, পপান নম্বয  আ-

পভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
০১. শ্রাডন্ত ডফটনাদন ছুটি  

বাতা ভঞ্জুডয 

টত্রয ভােটভ ০১। অটফদনত্র  

০২। ডএ ডে ভন্ত্রণারয় র্র্তকর্ ছুটি প্রাপ্যতায প্রতিয়নত্র 

মূল্য প্রটয়াজন 

য় না। 

০৩ ডদন প্রাডনর্ র্ভ কর্তকা 

পপান: ৯৫৫৬৭০৩ 

এডিিান্ট পযডজস্ট্রায (প্রঃ  থ ক) 

পপানঃ ৯৫১২৭৪৩ 

পিপুটি পযডজস্ট্রায (প্রঃ  থ ক) 

পপানঃ ৯৫৮৪৯০১ 

পযডজস্ট্রায 

পপান: ৯৫৬০৬৯৬ 

registrar@dpdt.gov.bd 
০২. অনুটতাডলর্  পনন 

ভঞ্জুযী 

টত্রয ভােটভ ১। অটফদনর্াযী র্র্তকর্ পূযণকৃত পনন পযভ  ংডিষ্ট র্াগজত্রমূ  

পননাযঃ 

অটফদনত্র, পনন পযটভ ০৩ টি, ডএ ডে ভন্ত্রণারয় র্র্তকর্ পল পফতন 

নদ  চার্যীয ডফফযণী-০৩ র্ড, াটাে ক াআটজয েডফ-০৪ র্ড, নমুনা 

স্বাক্ষয  াঁচ অংগুটরয ো-০৩ র্ড, উিযাডধর্াযী পঘালণা ত্র-০৩ র্ড, 

পল র্ভ কস্থটরয না-দাফী নদ-০২ র্ড, ডফবাগীয় ভাভরা পনআ ভটভ ক প্রতিয়ন-

০২ র্ড, জাতীয়তা নদ-০২ র্ড, ঙ্গীর্াযনাভা-০২ র্ড, ফয অটদ-

০২ র্ড, চার্যী ফড-০১ র্ড, যর্াযী ফাা ব্যফায র্যটর প ংক্রান্ত না 

দাফী, যর্াযী গাড়ী ব্যফাটযয না দাফী (প্রটয়াজন পক্ষটত্র তিাডয়ত 

পটোর্ড)। 

 

াডযফাডযর্ পনন (চার্ডযযত ফস্থায় মৃতুিফযণ র্যটর):  

অটফদনত্র, পনন পযভ-৪ র্ড, ডএ ডে ভন্ত্রণারয় র্র্তকর্ পল পফতন 

নদ  চার্ডযয ডফফযণী-৩ র্ড, াটাে ক াআটজয েডফ-০৪ টি, নমুনা 

স্বাক্ষয  াঁচ অংগুটরয ো-০৩ র্ড, উিযাডধর্াযী পঘালণা ত্র  নন-

ম্যাডযজ াটি কডপটর্ে-৩ র্ড, পল র্ভ কস্থটরয না-দাফী নদ-০২ র্ড, 

ডফবাগীয় ভাভরা পনআ ভটভ ক প্রতিয়ন-০২ র্ড, জাতীয়তা নদ-০২ র্ড, 

ঙ্গীর্াযনাভা-০২ র্ড, যর্াযী ফাা ব্যফায র্যটর প ংক্রান্ত না দাফী, 

ডববাফর্ ভটনানয়ন নদ-৩ র্ড, মৃতুিজডনত নদ-৩ র্ড। 

 

মূল্য প্রটয়াজন 

য় না। 

১৫ ডদন 

 

 

 

ঐ 
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ক্রঃ 

নং 

পফায ভান পফা প্রদান দ্ধডত প্রটয়াজনীয় র্াগজত্র  এফং প্রাডপ্তস্থান পফায মূল্য এফং 

ডযটাধ দ্ধডত 

পফা 

প্রদাটনয 

ভয়ীভা 

দাডয়ত্বপ্রাপ্ত র্ভ কর্তকা 

(নাভ, দফী, পপান নম্বয  আ-

পভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
০৩. বডফষ্য তডফর ডগ্রভ টত্রয ভােটভ ১। অটফদনত্র। 

২। ডএ, ডে ভন্ত্রণারয় র্র্তকর্ আসুিকৃত বডফষ্য তডফটরয ংডিষ্ট থ ক 

ফেটযয জভা ডি। 

মূল্য প্রটয়াজন 

য় না। 

০৫ ডদন 

 

 

প্রাডনর্ র্ভ কর্তকা 

পপান: ৯৫৫৬৭০৩ 

এডিিান্ট পযডজস্ট্রায (প্রঃ  থ ক) 

পপানঃ ৯৫১২৭৪৩ 

পিপুটি পযডজস্ট্রায (প্রঃ  থ ক) 

পপানঃ ৯৫৮৪৯০১ 

পযডজস্ট্রায 

পপান: ৯৫৬০৬৯৬ 

registrar@dpdt.gov.bd 

০৪. 

 

ফড:ফাংরাটদ ছুটি 

ভঞ্জুযী 

টত্রয ভােটভ ১। ডনধ কাডযত েটর্ অটফদনত্র। 

২। মথামথ র্র্তকক্ষ র্র্তকর্ প্রদি ছুটিয প্রাপ্যতা নদ।  

অটফদটনয প্রাডপ্তস্থান: 

১। এডজডফ ডপ, পগুন ফাডগচা স্ব স্ব দপ্তয/ংস্থা 

মূল্য প্রটয়াজন 

য় না। 

৩-৭ ডদন ঐ 

০৫. 

 

 

তফটদডর্ প্রডক্ষণ 

ভটনানয়ন 

টত্রয ভােটভ ১। ডফগত ০১ ফৎটযয ডফটদ ভ্রভণ ডফফযণী 

২। ০২ নং ফাোআ র্ডভটিয পযভ (মথামথবাটফ পূযণকৃত) 

 

মূল্য প্রটয়াজন 

য় না। 

৩-৭ ডদন ঐ 

০৬. 

 

 

 

 

অটফদনত্র গ্রায়ন টত্রয ভােটভ ১। অটফদনত্র  তদংক্রান্ত মূল্য প্রটয়াজন 

য় না। 

১-২ ডদন ঐ 

০৭. 

 

র্ডভটি/বায় প্রডতডনডধ 

ভটনানয়ন 

টত্রয ভােটভ ডফডবন্ন দপ্তয/ংস্থা র্র্তকর্ ত্র প্রাডপ্ত স্বাটটক্ষ মূল্য প্রটয়াজন 

য় না। 

১-২ ডদন ঐ 

০৮. 
র্ভ কর্তকা/র্ভ কচাযীটদয 

ভ্রভন বাতা/ ডফর 

টত্রয ভােটভ ১। প্রাডনর্ ডজ. 

২। ডাফ াখায ডাফ ডফফযণী 

মূল্য প্রটয়াজন 

য় না। 

০৫ ডদন ঐ 
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৩) ডবটমাগ ব্যফস্থানা দ্ধডত (GRS) 

 পফা প্রাডপ্তটত ন্তুষ্ট টর দাডয়ত্বপ্রাপ্ত র্ভ কর্তকায াটথ পমাগাটমাগ র্রুন। ডতডন ভাধান ডদটত ব্যথ ক টর ডনটনাক্ত দ্ধডত 

অনায ভস্যা ফডত র্রুন। 

 

ক্রডভর্ 

নং 

র্খন পমাগাটমাগ 

র্যটফন 

পমাগাটমাটগয ঠির্ানা ডনষ্পডিয 

ভয়ীভা 

০১ দাডয়ত্বপ্রাপ্ত র্ভ কর্তকা 

ভাধান ডদটত ব্যথ ক 

টর  

 

GRS পপার্ার টয়ন্ট র্ভ কর্তকা  

নাভ  দফী: পভাঃ পযাদ পাটন খান, এডিিান্ট পযডজস্ট্রায 

পপান: +৮৮-০২-৭১৬৯৮১৪ 

আ-পভআর: farhad.2021@yahoo.com 
টয়ফ পাে কার: প্রডতষ্ঠাটনয টয়ফ পাে কাটরয GRS ডরংর্  
 

০৩ ডদন 

০২ GRS পপার্ার 

টয়ন্ট র্ভ কর্তকা  

ডনডদ কষ্ট ভটয় 

ভাধান ডদটত ব্যথ ক 

টর 

পিপুটি পযডজস্ট্রায (প্রঃ  থ ক) 

পপান: ৯৫৮৪৯০১ 

আ-পভআর:poettree2008@gmail.com 

 

০৩ ডদন 

 

৪) অনায র্াটে অভাটদয প্রতিাা 

ক্রডভর্ নং প্রডতশ্রুত/র্াডিত পফা প্রাডপ্তয রটক্ষি র্যণীয় 

(১) ডনধ কাডযত পযটভ মথামথবাটফ ম্পূণ ক তথ্য ম্বডরত/ংমৄক্ত তথ্য র্াটয পূযণকৃত অটফদন 

জভা প্রদান 

(২) ঠির্ ব্যাংর্ ডাটফ এফং ভােটভ প্রটয়াজনীয় ডপ ডযটাধ র্যা 

(৩) াক্ষাটতয জন্য ডনধ কাডযত ভটয়য পূটফ কআ উডস্থত থার্া 
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