ট্রেডমার্ক আবেদন দাখিবের ট্রের্খেস্ট
 আবেদন ফরবম খনম্নেখণ কত তথ্য ো দখেোখদ না থাখর্বে উহা প্রাখির তাখরি ো আবেদন নম্বর প্রদান র্রা
যাইবে না, যথাাঃর্) আবেদনর্ারীর পূণ ক নাম ও ঠির্ানা;
ি) খেখিন্ন ধরবনর পণ্য খহসাবে তাখের্াভুক্ত পণ্য ো ট্রসোর খেস্তাখরত খেেরণ;
গ) পণ্য ো ট্রসোর ট্রেণী;
ঘ) ট্রেডমার্কটির এর্টি পখরচ্ছন্ন প্রখতরূপ (ফব ার্খপ গ্রহণবযাগ্য নয়);
ঙ) Priority দােী র্রা হইবে, উহার স্বপবে দখেে (এবেন্ট ো আইনেীেী র্র্তর্
ক সতযাখয়ত হবত হবে);
ে) আবেদন ফরবম আবেদনর্ারী খনবে অথো েমতাপ্রাি ট্রেডমার্ক প্রখতখনখধ অথো েমতাপ্রাি
আইনেীেীর স্বাের এেং প্রবযােয খফ।
ছ) আবেদনপবের সর্ে র্োম যথাযথিাবে পূরণ র্রবত হবে। ট্রর্ান র্োম প্রবযােয না হবে প্রবযােয
নয় খেিবত হবে।
 স্ক্যানকৃত ট্রর্ান আবেদন ো স্বাের গ্রহণবযাগ্য নয়।
 ট্রেডমার্ক প্রখতখনখধ ো আইনেীেী র্র্তর্
ক আবেদন দাখিে র্রা হইবে, টিএম-১ ফরবমর সখহত টিএম-১০
ফরম দাখিে র্খরবত হইবে। ট্রেডমার্ক প্রখতখনখধ ো আইনেীেী র্র্তর্
ক সতযাখয়ত টিএম-১০ ফরম ছাড়া
ট্রর্ান আবেদন গ্রহণবযাগ্য হবে না।
 ফরম এেং দখেবের আর্ার, িাষা, ইতযাখদ- ফরম ও দখেবের ধরণ হইবে খনম্নরূপ, যথাাঃর্) ISO A4 সাইে এেং অনূন ৮০ খেএমএস সাদা রবঙর র্াগে, যাহার োম মাখেকন োর ট্রসখন্টখম ার;
ি) োংো অথো ইংবরখে িাষায়; এেং
গ) ট্র র্সই, পাঠবযাগ্য ও স্থায়ী।
 দখেে স্বােরর্রণ ।- দাখিেকৃত ফরম খনম্নেখণ কতিাবে স্বােখরত হইবের্) ব্যখক্তর ট্রেবে সংখিষ্ট ব্যখক্ত র্র্তর্
ক ;
ি) অংশীদাখর সংস্থার ট্রেবে, সর্ে অংশীদার র্মকর্তকা অথো সর্ে অংশীদাবরর পবে েমতাপ্রাি
অংশীদার র্র্তর্
ক ;
গ) সংখেখধেদ্ধ সংস্থা, ট্রর্াম্পাখন, প্রখতষ্ঠান ইতযাখদর ট্রেবে উহার পখরোের্, সখেে ো মুখ্য র্মকর্তকা
অথো েমতাপ্রাি উহার ট্রর্ান র্মকর্তকা;
ঘ) প্রখতটি ফরবম স্বােরর্ারীর পূণ ক নাম, পদেী এেং ট্রেেমত, ট্রয েমতােবে স্বাের র্রা হইয়াবছ উহার
খেেরণ থাখর্বে;
ঙ) অংশীদাখর সংস্থার ট্রেবে দাখিেকৃত ফরবম সর্ে অংশীদাবরর পূণ ক নাম থাখর্বে।
 প্রখতেণীর্রণ এেং অনুোদ (Transliteration and Translation) । আবেদনকৃত ট্রেডমাবর্ক ইংবরখে
অথো োংো ব্যতীত অন্য ট্রর্ান িাষার েণ ক, শব্দ ো েণ কযুক্ত শব্দ থাখর্বে আবেদন ফরবমর সখহত
খনম্নেখণ কত দখেে দাখিে র্খরবত হইবে, যথাাঃর্) প্রখতটি েণ ক ো শবব্দর োংো অথো ইংবরখেবত প্রখতেণীর্রণ ও অনুোদ;
ি) সংখিষ্ট েণ ক ো শব্দ ট্রর্ান িাষার অন্তগতক উহার খেেরণ।

