
নাগরিক-সেবাি রববিণ েম্বরিত সরাফাইি ও রসেে ম্যাপ 
 

(৫) সেবাি নামঃ রিসে উৎপারিত সকান দ্রসেি নতুন ইন্ডারিয়াি রিজাইন রনবন্ধন েনি রিান। 

সেবা সরাফাইি 

সেবা রিানকািী অরফসেি নাম িারয়ত্বরাপ্ত কম মকতমা/কম মচািী সেবা রারপ্তি স্থান রসয়াজনীয় েময় 

 
সপসেন্ট, রিজাইন ও সেিমাকমে অরিিপ্তি, রিে 

মন্ত্রণািয়, ঢাকা 

সিরজস্ট্রাি, সিপুটি সিরজস্ট্রাি  (সপসেন্ট ও 

রিজাইন), েহকািী সিরজস্ট্রাি ( রিজাইন), 

পিীক্ষক  ( রিজাইন ), অরফে েহকািী, 

করিউোি অপাসিেি, িাো এরি/ কসনোি 

অপাসিেি(আইটি ইউরনে), রিসেপেন সিস্ক। 

সপসেন্ট, রিজাইন ও 

সেিমাকমে অরিিপ্তি, রিে 

মন্ত্রণািয়, ৯১, মরতরিি, 

ঢাকা-১০০০। 

  রবরিবদ্ধ োিািণ 

েময়েীমা ৬ মাে। 

 

 

সেবা রিাসনি েংরক্ষপ্ত রববিণ 

শিল্পে উৎপাশিত যে যকান পণ্য বা দ্রল্পের নতুন নতুন আকার, আকৃশত বা পল্পণ্যর গাল্পে আল্পরাশপত যকান 

অলংকাশরক প্যাটান ন বা নকিা উদ্ভাবল্পনর জন্য নবােন সাল্পপল্পে সব নল্প াট ১৫ বছল্পরর জন্য ইন্ডাশিোল শিজাইন 

Patents & Designs Act. 1911 অনুোেী শনবন্ধন প্রিান করা হে। ইন্ডাশিোল শিজাইন প্রথ  

পে নাল্পে ৫ বৎসল্পরর জন্য শনবন্ধন প্রিান করা হে। এই য োি  Patents & Designs Act. 1911 এর 

ধারা ৪৭(২) এবং ৪৭(৩) অনুোেী পরপর ২ বার নবােন করা োে। 

ইন্ডাশিোল শিজাইন শনবন্ধল্পনর ফল্পল এর স্বত্বাশধকারী উক্ত শিজাইল্পনর পণ্য উৎপািন, শবক্রে ও বাজারজাত 

করল্পনর জন্য শনধ নাশরত স ল্পের জন্য একল্পেটিো অশধকার লাভ কল্পর। উক্ত শনধ নাশরত স ল্পের  ল্পে ইন্ডাশিোল 

শিজাইল্পনর স্বত্বাশধকারীর অনুল্প ািন েশতল্পরল্পক  অন্যল্পক শিজাইনটি বাশিশজিক ভাল্পব েবহার যথল্পক শবরত 

রাল্পে। 

বাংলাল্পিি বা শবল্পের যে যকান যিল্পির নাগশরক বা সংস্থা বা বাশনশজিক প্রশতষ্ঠান বা তাল্পির ববধ যকান 

প্রশতশনশধ শনধ নাশরত শফস িাশেল সাল্পপল্পে  ইন্ডাশিোল শিজাইন শনবন্ধল্পনর জন্য যরশজস্ট্রার, যপল্পটন্ট, শিজাইন ও 

যেি াকনস অশধিপ্তর, বরাবর  Patents & Designs Act. 1911 এর ধারা ৪৩(১) এবং  

Patents & Designs Rules 1933 এর শবশধ ৩৪ ও ৩৫ অনুোেী আল্পবিন করল্পত পাল্পরন। শতন 

ধরল্পনর ইন্ডাশিোল শিজাইল্পনর জন্য আল্পবিন করা োে। েথা- 

(ক)সাধারন ইন্ডাশিোল শিজাইন:- সাধারন ইন্ডাশিোল শিজাইন শনবন্ধল্পনর জন্য ফর -১৫ েবহার পূব নক 

শিজাইল্পনর ফল্পটাপ্রশতরূপ সহ োর কশপ নতুনল্পত্বর বি ননা সহ িাশেল করল্পত হে।  

(ে) যসট সম্পন্ন দ্রল্পের ইন্ডাশিোল শিজাইন:- একই   ইন্ডাশিোল শিজাইন যসট সম্পন্ন দ্রল্পে আল্পরাশপত 

শিজাইন শনবন্ধল্পনর জন্য ফর -১৭ েবহার পূব নক শিজাইল্পনর ফল্পটাপ্রশতরূপ সহ োর কশপ নতুনল্পত্বর বি ননা সহ 

িাশেল করল্পত হে। 

(গ) অগ্রাশধকার িাবীযুক্ত শিজাইন:-  Patents & Designs Act. 1911 এর ধারা 78 A  অথবা  

Paris Convention  অনুোেী Paris Union ভুক্ত যে যকান যিল্পির নাগশরক বা সংস্থা বা 

বাশনশজিক প্রশতষ্ঠান বা তাল্পির ববধ যকান প্রশতশনশধ Paris Union ভুক্ত যে যিল্পি প্রথ  আল্পবিন করা 

হল্পেশছল যসই আল্পবিল্পনর সতিাশেত কশপ সহ শনধ নাশরত স ল্পের  ল্পে   ফর -১৬ েবহার পূব নক শিজাইল্পনর 

ফল্পটাপ্রশতরূপ সহ োর কশপ নতুনল্পত্বর বি ননা সহ িাশেল করল্পত হে। 
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সেবা রারপ্তি িতমাবরি রসয়াজনীয় তথ্যারি েহ রনি মারিত েমসয়ি মসে যাবতীয় কাগজপত্র িারিি। 

রসয়াজনীয় কাগজপত্র (1) ইন্ডারিয়াি রিজাইন রনবন্ধসনি আসবিন েংক্রা  Forwarding Letter. 

(2) যথাযথ ভাসব পূিনকৃত রনি মারিত আসবিন ফিম। 

(3)   ইন্ডারিয়াি রিজাইসনি ফসোররতরূপেহ চাি করপ নতুনসত্বি বণ মনা। 

(4) অগ্রারিকাি িারবযুক্ত (Priority Application) আসবিসনি সক্ষসত্র সয সিসি রথম আসবিন কিা হসয়রিি 

সে সিসিি েংরিষ্ট অরফসেি েতযারয়ত আসবিসনি করপ। 

(5) রনি মারিত রফে পরিসিাি েংক্রান্ত োংক ড্রাফে/ সপ-অি মাসিি করপ। 

(6) আসবিনকািী ররতরনরিি মােসম আসবিন কিসি ররতরনরিি অনুকুসি রসিয় Power of Attorney এি 

করপ । 

রসয়াজনীয় রফ/ট্যাক্স/আনুষরিক িিচ (1) োিািন রিজাইসনি রনবন্ধন আসবিসনি সক্ষসত্র রফে ২৫০০/- োকা 

(2) সেে েিন্ন দ্রসেি রিজাইন রনবন্ধন আসবিসনি সক্ষসত্র রফে ৫০০০/- োকা 

(3) অগ্রারিকাি িাবীযুক্ত  রিজাইন রনবন্ধন আসবিসনি সক্ষসত্র রফে ১০,০০০/- োকা 

েংরিষ্ট আইন /রবরি/নীরতমািা   Patents & Designs Act. 1911 

 Patents & Designs Rules 1933 

রনরি মষ্ট সেবা সপসত েথ ম হসি পিবতী 

ররতকািকািী কম মকতমা 

রিজাইন রনবন্ধসনি রবষসয় সিরজস্ট্রাি, সপসেন্ট, রিজাইন ও সেিমাকমে অরিিপ্তি, এি রেদ্ধাসন্ত েন্তুষ্ট না হসি 

েিকাসিি (েরচব, রিে মন্ত্রণািয়) রনকে আরপি কিাি রবিান আসি।  

সেবা রিান/ রারপ্তি 

সক্ষসত্র অসুরবিােমূহ 

ক) নাগরিক 

পয মায় 

েংরিস্নষ্ট রবষসয় আসবিনকািীি সুস্পষ্ট িািনা না থাকা। 

ি) েিকারি পয মায় রসয়াজনীয় িক্ষ জনবি ও Equipment এি স্বেতা 

রবরবি/অন্যান্যঃ  
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