
নাগরিক-সেবাি রববিণ েম্বরিত সরাফাইি ও রসেে ম্যাপ 

(10) সেবাি নামঃ সেডমাককে মাককসেি নবায়ন। 

 

 

 

সেবা সরাফাইি 

সেবা রদানকািী অরফসেি নাম দারয়ত্বরাপ্ত কম ককতকা/কম কচািী সেবা রারপ্তি স্থান রসয়াজনীয় েময় 

 

সপসেন্ট, রডজাইন ও সেডমাককে অরিদপ্তি, রিল্প 

মন্ত্রণািয়, ঢাকা 

সিরজস্ট্রাি, সডপুটি সিরজস্টাি (সেডমাককে), 

েহকারি সিরজস্ট্রাি(সেডমাককে), 

পিীক্ষক(সেডমাককে), অরফে েহকারি, রিসেপেন 

সডস্ক 

সপসেন্ট, রডজাইন ও 

সেডমাককে অরিদপ্তি, রিল্প 

মন্ত্রণািয়, ঢাকা 

 

- 

সেবা রদাসনি েংরক্ষপ্ত রববিণ সে সকান সেডমাকক রনবন্ধসনি সময়াদ ৭ (োত) বৎেি। উক্ত সময়াদ অথবা, সক্ষত্রমত, েব কসিষ নাবয়সনি সময়াদ 

অরতক্রাসেি পূসব ক রনবরন্ধত সেডমাসককি রনবন্ধসনি সময়াদ সিসষি তারিখ হসত ১০ (দি) বৎেসিি জন্য নবায়ন 

কিা হয়।  

রনবন্ধসনি সময়াদ উত্তীণ ক হওয়াি পূসব ক, রনি কারিত েমসয়ি মসে, রনবন্ধক সেডমাসককি রনবরন্ধত স্বত্বারিকািীি 

বিাবসি সময়াদ সিসষি তারিখ, রফ রদাসনি িতকাবিী ও রনবন্ধন নবায়ন িাসেি িতকাবিী উসেখ কসি সনাটিি 

পাঠাসবন এবং এতদুসেসে রনি কারিত েমসয়ি মসে িতকেমূহ েথােথোসব পূিণ কিা না হসি, রনবন্ধক উক্ত 

সেডমাকক রনবন্ধক বরহ হসত কতকন (remove)  কিসত পািসবন।  

সেবা রারপ্তি িতকাবরি েথােমসয় রসয়াজনীয় তথ্য েম্বরিত োবতীয় কাগজপত্র ও রনি কারিত রফ রদান। 

 

রসয়াজনীয় কাগজপত্র েথােথোসব পূিণকৃত রনি কারিত আসবদন   TM-12  ফিম (২ রস্ত) 

রসয়াজনীয় রফ/ট্যাক্স/আনুষরিক খিচ নবায়ন েনদ 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 উক্ত 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 রেদ্ধাসে েন্তুষ্ট না হসি আসবদনকারি হাইসকাে ক রডরেিসনি রনকে আপীি কিাি রবিান আসে। 

সেবা রদান/ রারপ্তি 

সক্ষসত্র অসুরবিােমূহ 

ক) নাগরিক পে কায় েংরিষ্ট রবষসয় আসবদনকারিি সুস্পষ্ট িািনা না থাকা।  

খ) েিকারি পে কায় রসয়াজনীয় দক্ষ জনবি ও Equipment এি স্বল্পতা। 

রবরবি/অন্যান্যঃ  



 

৩.১.২রসেে ম্যাপ 
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Formality Checking 
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