
নাগরিক-সেবাি রববিণ েম্বরিত সরাফাইি ও রসেে ম্যাপ 

(9) সেবাি নামঃ সেডমাককে রনবন্ধন রদান। 

সেবা সরাফাইি 

সেবা রদানকািী অরফসেি নাম দারিত্বরাপ্ত কম ককতকা/কম কচািী সেবা রারপ্তি স্থান রসিাজনীি েমি 

 

সপসেন্ট, রডজাইন ও সেডমাককে অরিদপ্তি, রিল্প 

মন্ত্রণািি, ঢাকা 

সিরজস্ট্রাি, সডপুটি সিরজস্টাি (সেডমাককে), 

েহকারি সিরজস্ট্রাি(সেডমাককে), 

পিীক্ষক(সেডমাককে), অরফে েহকারি, ডাো 

এরি/কসিাি অপাসিেি (আইটি ইউরনে), 

রিসেপেন সডস্ক 

সপসেন্ট, রডজাইন ও 

সেডমাককে অরিদপ্তি, রিল্প 

মন্ত্রণািি, ঢাকা 

এবং  

চট্টগ্রাম রবভাগসি দিখাস্ত 

চট্টগ্রামস্থ িাখা অরফে    

(কক্ষ নং-২১৮ হসত 

২২১, েিকারি কার্ ক 

ভবন-১, আগ্রাবাদ, 

চেগ্রাম) 

সেডমাকক রনবন্ধন 

আসবদসন সকান ত্রুটি না 

থারকসি, অথবা রনবন্ধন 

েম্পরককত সকান 

রবসিারিতা বা আপরি না 

থারকসি, আসবদন কারি 

কর্তকক িতকারদ পূিণ 

োসপসক্ষ, েংরিষ্ট 

আসবদন দারখসিি ১৫০ 

(একিত পঞ্চাি) 

কার্ করদবে    

সেবা রদাসনি েংরক্ষপ্ত রববিণ সেডমাককে রনবন্ধসনি জন্য বাংিাসদরি অথবা রবসদরি সর্ সকান নাগরিক আসবদন কিসত পাসিন। সর্ সকান 

ব্যরি বা তাি সকান ববি ররতরনরি বা আইনজীরব ররতরনরি রনি কারিত  রফে েহকাসি সেডমাককে দিখাস্ত দারখি 

কিসত পাসিন। রনি কারিত আসবদন Form TM-1 এি মাধ্যসম সেডমাককে দিখাস্ত দারখি কিসত হি। 

সেডমাককে দিখাস্ত জমা সদওিাি েমসি তাি রবপিীসত রারপ্ত স্বীকািপত্র (receipt) সদিা হি এবং 

কড়ারড়ভাসব ক্রমানুোসি পিীক্ষা কিা হি ( আসগ জমা রদসি আসগ পিীক্ষা)।  

 

দিখাস্ত রনি কারিত  Form ও রফ রদান পূব কক র্থারনিসম অত্র অরফসে দারখি কিাি পি আসবদনকািীসক 

সেডমাককে দিখাস্ত নম্বিেহ মারন রিরেে রদান কিা হি। তািপি উি দিখাস্তটিি কাগজপত্র ডাো 

এরি/কসিাি অপাসিেি কর্তকক ডাো কযাপচারিং এি মাধ্যসম োভ কাসি তথ্য জমা কিা হি। ডাো কযাপচারিং 

সিসে আসবদনটি সেডমাককসেি ফিমারিটিেহ পিীক্ষক(সেডমাককে) Substantive Examination 

সিসে পিীক্ষা ররতসবদন অনুসমাদসনি জন্য েহকািী সিরজস্ট্রাসিি(সেডমাককে) রনকে উপস্থাপন কসিন। 

েহকািী সিরজস্ট্রাি পিীক্ষা ররতসবদনটি  র্াচাই পূব কক সডপুটি সিজস্ট্রাসিি অনুসমাদসনি জন্য উপস্থাপন কসিন।  

সডপুটি সিজস্ট্রাসিি অনুসমাদন সিসে জান কাসি রকািসর্াগ্য হসি সডেপাে িাখাি মাধ্যসম আসবদনকািীি রনকে 

সরিণ জান কাি রফ জমাদাসনি জন্য আহবান কিা হি। আসবদনকািীি রনকে হসত জান কাসি রকাসিি রফ পাওিা 

োসপসক্ষ রবরজসরসেি মাধ্যসম জান কাসি রকাি কিা হি। জান কাসি রকারিত হওিাি তারিখ হসত ২ মাসেি মসধ্য 

সকান সেডমাককে আসবদসনি রবরুসে অসপারজিন মামিা দারখি হসি রবরি অনুর্ািী তা ৩৬০ রদসনি মসধ্য 

রনষ্পরি কিা হি। র্রদ সকান অপরজিন না থাসক তসব আসবদনকািীসক েনদ রফ রদাসনি জন্য আহবান কিা 

হি এবং রনি কারিত রফ পাওিা োসপসক্ষ সেডমাককে আসবদনকািীসক সিরজস্ট্রাি কর্তকক স্বাক্ষরিত সেডমাকক 

রনবন্ধসনি েনদ রদান কিা হি। সর্সকান সেডমাকক রনবন্ধসনি সমিাদ ৭ (োত) বৎেি। 

সেবা রারপ্তি িতকাবরি র্থােমসি রসিাজনীি তথ্য েম্বরিত র্াবতীি কাগজপত্র ও রনি কারিত রফ রদান। 

রসিাজনীি কাগজপত্র ০1) র্থার্থভাসব পূিণকৃত রনি কারিত আসবদন  TM-1 ফিম; ফিমটিি (রথম পৃষ্ঠা) ৩ (রতন) করপ এবং 

      Additional Representation Form (রিতীি পৃষ্ঠা) ৬ (ছি) করপ; 

০2)  Priority Claim কিসি তাি েমথ কসন রসিাজনীি দরিিারদ দারখি কিসত হসব; 

০3) রনি কারিত রফ পরিসিাি েংক্রান্ত সপঅড কাি এি করপ 

০4) আসবদনকারি সকান ররতরনরিি মাধ্যসম আসবদন কিসি ররতরনরিসক Power of Attorney 

      দারখি কিসত হসব।  

রসিাজনীি রফ/ট্যাক্স/আনুেরিক খিচ ০১. নতুন আসবদসনি সক্ষসত্রঃ  

ক) এক িিসণি পণ্য/সেবাি সক্ষসত্র- ১৫০০/- 

খ) দুই সথসক চাি িিসণি পণ্য/সেবাি সক্ষসত্র-২৫০০/- 

গ) চাি এি অরিক বা উি সেণীি েকি িিসণি পণ্য/সেবাি সক্ষসত্র-৩৫০০/- 

০২. জান কাি রকাসিি সক্ষসত্রঃ ৭০০/- হসত ১৫০০/-(সিসবি/সিাসগাি োইজ অনুর্ািী) 

০৩. োটি করফসকে রদাসনি সক্ষসত্রঃ  

ক) এক িিসণি পণ্য/সেবাি সক্ষসত্র- ৫,০০০/- 

খ) দুই সথসক চাি িিসণি পণ্য/সেবাি সক্ষসত্র-১০,০০০/- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

গ) চাি এি অরিক বা উি সেণীি েকি িিসণি পণ্য/সেবাি সক্ষসত্র-১৫,০০০/- 

েংরিষ্ট আইন /রবরি/নীরতমািা  ক) সেডমাককে আইন, ২০০৯ 

খ) সেডমাককে রবরিমাি, ১৯৬৩ 

রনরদ কষ্ট সেবা সপসত ব্যথ ক হসি পিবতী 

ররতকািকািী কম ককতকা 

সিরজস্ট্রাসিি রেোসন্ত েন্তুষ্ট না হসি আসবদনকারি হাইসকাে ক রডরভিসনি রনকে আপীি কিাি রবিান আসছ। 

সেবা রদান/ রারপ্তি 

সক্ষসত্র অসুরবিােমূহ 

ক) নাগরিক 

পর্ কাি 

েংরিষ্ট রবেসি আসবদনকারিি সুস্পষ্ট িািনা না থাকা। 

খ) েিকারি পর্ কাি রসিাজনীি দক্ষ জনবি ও Equipment এি স্বল্পতা। 

রবরবি/অন্যান্যঃ  



৩.১.২রসেে ম্যাপ 
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