
নাগরিক-সেবাি রববিণ েম্বরিত সরাফাইি ও রসেে ম্যাপ 
(৬) সেবাি নামঃ রিসে উৎপারিত রনবরিত ইন্ডারিয়াি রিজাইন এি  রনবিসনি সময়াি নবায়সনি ে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 (সপসেন্ট), পিীক্ষক  

(সপসেন্ট), অরফে েহকািী, করিউোি 

অপাসিেি, িাো এরি/কসিাি অপাসিেি(আইটি 

ইউরনে), রিসেপেন সিস্ক। 

সপসেন্ট, রিজাইন ও 

সেিমাকমে অরিিপ্তি, রিে 

মন্ত্রণািয়, ৯১, মরতরিি, 

ঢাকা-১০০০। 

আনুমারনক ১৫ রিন। 

 

 

সেবা রিাসনি েংরক্ষপ্ত রববিণ 

Patents & Designs Act. 1911 এর ধারা ৪৭ অনুযায়ী নিধ ধানরত সময়য়র ময়ে নিস দানিল 

সায়েয়ে নিবনিত ইন্ডানিয়াল নিজাইি এর নিবিয়ির মময়াদ েরের দুই মময়ায়দর জন্য িবায়ি করা যায়। 

নিবনিত ইন্ডানিয়াল নিজাইয়ির স্বত্বানধকারী বা তার ময়িািীত েমতাপ্রাপ্ত প্রনতনিনধ নিধ ধানরত িরম-১৯ 

যথাযথ ভায়ব পূরণ পূব ধক নিধ ধানরত নিস সহ ইন্ডানিয়াল নিজাইি নিবিয়ির মময়াদ িবায়য়ির বয়বদি করয়ত 

োয়রি।   

মদশী নবয়দশী নবনভন্ন নিজাইি দরিাস্ত িবায়য়ির জন্য নিধ ধানরত Form ও  নি প্রদাি পূব ধক যথানিয়য়ম 

অত্রানিয়স দানিল করার ের বয়বদিকারীয়ক মানিনরনসট ও প্রানপ্ত স্বীকারেত্র (Receipt) মদয়া হয়।  

েরবতীয়ত বয়বদিটি নিজাইি িরমানলটিজ শািায় উচ্চমাি সহকারী কর্তধক িরমানলটিজ মেক সম্পন্নকরতঃ 

প্রনতয়বদি সহেরীেয়কর নিকট উেস্থােি করা হয়।  েরীেক কারীগনর েরীো মশয়ে েরীো প্রনতয়বদি 

অনুয়মাদয়ির জন্য সহকারী মরনজস্ট্রায়রর নিকট উেস্থােি কয়রি।  সহকারী মরনজস্ট্রার েরীোর প্রনতয়বদিটি 

যাোই পূব ধক মিপুটি মরনজস্ট্রায়রর নিকট অনুয়মাদয়ির জন্য উেস্থােি কয়রি। বয়বদিকারীর কায়ে অন্য মকাি 

কাগজ েয়ত্রর োনহদা িাথাকয়ল িবায়ি সিদ প্রদাি করা হয়।  বর মকাি বেনি িা থাকয়ল জবায়বর জন্য 

বয়বদিকারীয়ক েরামশ ধ প্রদাি করা হয়। জবাব সয়তােজিক হয়ল িবায়ি সিদ প্রদাি করা হয়।  জবাব 

সয়তােজিক িাহয়ল প্রত াখ্যাত হয়। 

 

সেবা রারপ্তি িতমাবরি রসয়াজনীয় তথ্যারি েহ রনি মারিত েমসয়ি মসে যাবতীয় কাগজপত্র িারিি। 

রসয়াজনীয় কাগজপত্র (1) ইন্ডারিয়াি রিজাইন রনবিসনি সময়াি বৃরিি আসবিন েংক্রান্ত Forwarding Letter. 

(2) যথাযথ ভাসব পূিনকৃত রনি মারিত আসবিন ফিম। 

(3) রনি মারিত রফে পরিসিাি েংক্রান্ত ব্াংক ড্রাফে/ সপ-অি মাসিি করপ। 

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

করপ । 

রসয়াজনীয় রফ/ট্যাক্স/আনুষরিক িিচ রনবরিত ইন্ডারিয়াি রিজাইন এি  রনবিসনি সময়াি নবায়সনি রফে ৫০০০/- োকা 

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

 Patents & Designs Rules 1933 

রনরি মষ্ট সেবা সপসত ব্থ ম হসি পিবতী 

ররতকািকািী কম মকতমা 

রনবরিত ইন্ডারিয়াি রিজাইন এি সময়াি বৃরিি জন্য আসবিন রনি মারিত েমসয়ি মসে িারিি কিসত ব্থ ম হসি  

Patents & Designs Act. 1911 এ সকান ররতকাসিি রবিান সনই। 

 

সেবা রিান/ রারপ্তি 

সক্ষসত্র অসুরবিােমূহ 

ক) নাগরিক 

পয মায় 

েংরিষ্ট রবষসয় আসবিনকািীি সুস্পষ্ট িািনা না থাকা। 

ি) েিকারি পয মায় রসয়াজনীয় িক্ষ জনবি ও Equipment এি স্বেতা 

রবরবি/অন্যান্যঃ  



৩.১.২প্রয়সস ম্যাে 

  

                   

   

       

 

              

           

                   

                                                                                              

Formality Checking 
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