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১ টিএম-১ 

১। লনর্ কালরত ফরণম দরখাে র্রণত হণে। ফরণমর প্রলতটি র্িাম যথাযথভাণে পূরর্ র্রণত হণে। 

২। এর্টি মূি আণেদন লতনটি অনুলিলপসহ জমা লদণত হণে। 

৩। আণেদনর্ারী ট্রর্াম্পানী হণি ট্রর্াম্পানীটি ট্রর্ান আইণন গঠিত হণয়ণে তা এেং আণেদনর্ারী ব্যলি হণি 

ব্যলির জাতীয়তা উণিস্নখ র্রণত হণে। ট্রর্াম্পানী/ব্যলি লনলে কণেণে ব্যেসার র্রর্ উণিস্নখ র্রণত হণে। 

৪। সুলনলদ কষ্ট তালরখসহ ব্যেহারর্াি উণিস্নখ র্রণত হণে। 

৫। আইনজীলে/এণজণনটর মাধ্যণম আণেদন র্রণি মুি/সতযালয়ত লজলপএ/লপএ জমা লদণত হণে। 

৬। লফ লসলডউি পয কাণিােনায় লফ যথাযথ হণত হণে। 

৭। ট্রিণেণির সাইজ পলরলমত হণত হণে। 

৮। ট্রিণেি লহণসণে ট্রর্ান ট্রমাড়র্/প্যাণর্ট গ্রহর্ণযাগ্য হণেনা। 

৯। ট্রটর্সই র্াগণজ ট্রিণেি জমা লদণত হণে। ট্রিণেণির ফণটার্লপ গ্রহর্ণযাগ্য হণে না। 

১০। ট্রিণেণির মণধ্য ট্রর্ানটি ট্রেডমার্ক তা সুলনলদ কষ্টভাণে উণিস্নখ র্রণত হণে। 

১১। ট্রিণেণির মণধ্য ® এেং BSTI, ISO ো এ র্রণর্র অন্য ট্রর্ান সংস্থার ট্রিাণগা থার্ণত পারণে না। 

১২। ট্রিণেি/মাণর্ক োংিা/ইংণরলজ ব্যতীত অন্য ট্রর্ান ভাো ব্যেহৃত হণি তার Translation I 

Transliteration থার্ণত হণে। 

১৩। ট্রিণেি/মাণর্ক ট্রর্ান ব্যলির ফণটা/েলে ব্যেহৃত হণি সংলেস্নষ্ট ব্যলির/অলভভােণর্র অনাপলিপত্র জমা 

লদণত হণে। 

১৪। আণেদণন আণেদনর্ারীণর্ স্বাক্ষর র্রণত হণে এেং স্বাক্ষণরর লনণে আণেদনর্ারীর পূর্ ক নাম এেং পদেী 

উণিস্নখ র্রণত হণে। 

১৫। Priority claim র্রণি প্রণয়াজনীয় প্রমার্ালদ দালখি র্রণত হণে। 

১৬। েট্টগ্রাণমর আণেদন েট্টগ্রাম অলফণস জমা লদণত হণে। 

২ টিএম-৪ 

১। লনর্ কালরত ফরণম দরখাে র্রণত হণে। ফরণমর প্রলতটি র্িাম যথাযথভাণে পূরর্ র্রণত হণে। 

২। লফ লসলডউি ট্রমাতাণের্ যথাযথ লফ জমা লদণত হণে।  

৩। ০২ (দুই) র্লপ Representation of Trademarks দরখাণসত্মর সাণথ জমা লদণত হণে। 

 

 

 



৩ টিএম-৯ 

১। লনর্ কালরত ফরণম দরখাে র্রণত হণে। ফরণমর প্রলতটি র্িাম যথাযথভাণে পূরর্ র্রণত হণে। 

২। লফ লসলডউি ট্রমাতাণের্ যথাযথ লফ জমা লদণত হণে। 

৩। ০২ (দুই) র্লপ ট্রিণেি জমা লদণত হণে। 

৪। জান কাি ট্রনাটিণের ফণটার্লপ জমা লদণত হণে। 

৫। জান কাি ট্রনাটিণের েতক ট্রমাতাণের্ না-দােী পত্র ো অন্য ট্রর্ান োলহত র্াগজপত্র জমা লদণত হণে। 

৫। আইনজীলে/এণজন্ট পলরেতকন হণি নতুন আইনজীলে/এণজন্ট এর মূি/সতযালয়ত লজলপএ/লপএ জমা লদণত 

হণে। 

৪ টিএম-১১ 

১। লনর্ কালরত ফরণম দরখাে র্রণত হণে। ফরণমর প্রলতটি র্িাম যথাযথভাণে পূরর্ র্রণত হণে। 

২। লতন র্লপ ট্রিণেি জমা লদণত হণে। 

৩। লফ লসলডউি ট্রমাতাণের্ যথাযথ লফ জমা লদণত হণে। 

৪। জান কাণির সংলেস্নষ্ট পৃষ্ঠার ফণটার্লপ জমা লদণত হণে।  

৫। আইনজীলে/এণজন্ট পলরেতকন হণি নতুন আইনজীলে/এণজন্ট এর মূি/সতযালয়ত লজলপএ/লপএ জমা লদণত 

হণে।   

৫ টিএম-১২ 

১। লনর্ কালরত ফরণম দরখাে র্রণত হণে। ফরণমর প্রলতটি র্িাম যথাযথভাণে পূরর্ র্রণত হণে। 

২। লফ লসলডউি ট্রমাতাণের্ যথাযথ লফ জমা লদণত হণে। 

৩। ট্ররলজণেেন সনদ/সে কণেে নোয়ন সনণদর ফণটার্লপ জমা লদণত হণে। 

৪। আইনজীলে/এণজন্ট পলরেতকন হণি নতুন আইনজীলে/এণজন্ট এর মূি/সতযালয়ত লজলপএ/লপএ জমা লদণত 

হণে। 

৬ টিএম-১৬ 

১। লনর্ কালরত ফরণম দরখাে র্রণত হণে। ফরণমর প্রলতটি র্িাম যথাযথভাণে পূরর্ র্রণত হণে। 

২। লফ লসলডউি ট্রমাতাণের্ যথাযথ লফ জমা লদণত হণে। 

৩। ট্রিণেি সংণোর্ণনর ট্রক্ষণত্র সংণোলর্ত ট্রিণেণির  ০৩(লতন) র্লপ জমা লদণত হণে। 

৪। আইনজীলে/এণজন্ট পলরেতকন হণি নতুন আইনজীলে/এণজন্ট এর মূি/সতযালয়ত লজলপএ/লপএ জমা লদণত 

হণে। 

৭ টিএম-২১ 

১। লনর্ কালরত ফরণম দরখাে র্রণত হণে। ফরণমর প্রলতটি র্িাম যথাযথভাণে পূরর্ র্রণত হণে। 

২। লফ লসলডউি ট্রমাতাণের্ যথাযথ লফ জমা লদণত হণে। 

 

 

 

 



৮ টিএম-২৪ 

১। লনর্ কালরত ফরণম দরখাে র্রণত হণে। ফরণমর প্রলতটি র্িাম যথাযথভাণে পূরর্ র্রণত হণে। 

২। লফ লসলডউি ট্রমাতাণের্ যথাযথ লফ জমা লদণত হণে। 

৩। Assignee আইনজীলে/এণজণনটর মাধ্যণম আণেদন র্রণি মূি/সতযালয়ত লজলপএ/লপএ জমা লদণত 

হণে। 

৪। লেণদেী আণেদণনর ট্রক্ষণত্র সংলেস্নষ্ট ট্রদণে অেলস্থত োংিাণদে দূতাোস র্র্তকর্ প্রতযালয়ত এেং ট্রনাটারীকৃত 

মূি Deed of Assignment দালখি র্রণত হণে। 

৫। ট্রদেী আণেদণনর ট্রক্ষণত্র ট্রনাটারীকৃত মূি Deed of Assignment দালখি র্রণত হণে। 

৯ টিএম-২৮ 

১। লনর্ কালরত ফরণম দরখাে র্রণত হণে। ফরণমর প্রলতটি র্িাম যথাযথভাণে পূরর্ র্রণত হণে। 

২। লফ লসলডউি ট্রমাতাণের্ যথাযথ লফ জমা লদণত হণে। 

৩। Licensee আইনজীলে/এণজণনটর মাধ্যণম আণেদন র্রণি মূি/সতযালয়ত লজলপএ/লপএ জমা লদণত 

হণে। 

৪।  লেণদেী আণেদণনর ট্রক্ষণত্র সংলেস্নষ্ট ট্রদণে অেলস্থত োংিাণদে দূতাোস র্র্তকর্ প্রতযালয়ত এেং 

ট্রনাটারীকৃত মূি License/Agreement দালখি র্রণত হণে। 

৫। ট্রদেী আণেদণনর ট্রক্ষণত্র ট্রনাটারীকৃত মূি License/Agreement দালখি র্রণত হণে। 

১০ টিএম-৩১ 

১। লনর্ কালরত ফরণম দরখাে র্রণত হণে। ফরণমর প্রলতটি র্িাম যথাযথভাণে পূরর্ র্রণত হণে। 

২। লফ লসলডউি ট্রমাতাণের্ যথাযথ লফ জমা লদণত হণে। 

৩। ০২ (দুই) র্লপ ট্রিণেি জমা লদণত হণে। 

১১ টিএম-৩৩ 

১। লনর্ কালরত ফরণম দরখাে র্রণত হণে। ফরণমর প্রলতটি র্িাম যথাযথভাণে পূরর্ র্রণত হণে। 

২। লফ লসলডউি ট্রমাতাণের্ যথাযথ লফ জমা লদণত হণে। 

৩। আইনজীলে/এণজন্ট পলরেতকন হণি নতুন আইনজীলে/এণজন্ট এর মূি/সতযালয়ত লজলপএ/লপএ জমা লদণত 

হণে।  

৪। জণয়ন্ট স্টর্ ট্রর্াম্পানীর সাটি কলফণর্ণটর মূি/সতযালয়ত র্লপ দালখি র্রণত হণে। 

১২ টিএম-৩৪ 

১। লনর্ কালরত ফরণম দরখাে র্রণত হণে। ফরণমর প্রলতটি র্িাম যথাযথভাণে পূরর্ র্রণত হণে। 

২। লফ লসলডউি ট্রমাতাণের্ যথাযথ লফ জমা লদণত হণে। 

৩। আইনজীলে/এণজন্ট পলরেতকন হণি নতুন আইনজীলে/এণজন্ট এর মূি/সতযালয়ত লজলপএ/লপএ জমা লদণত 

হণে।  

 


