
নাগরিক-সেবাি রববিণ েম্বরিত সরাফাইি ও রসেে ম্যাপ 
 

(৭) সেবাি নামঃ রিসে উৎপারিত ইন্ডারিয়াি রিজাইন এি  নতুনত্ব অনুেন্ধান (Novelty Search)  

 

 

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। 

আনুমারনক ১৫ রিন। 

 

 

সেবা রিাসনি েংরক্ষপ্ত রববিণ 

Patents & Designs Act. 1911 এি িািা ৫১ অনুযায়ী যথাযথ রফে িারিি োসপসক্ষ ইন্ডারিয়াি 

রিজাইন এি নতুনত্ব েিসকম অনুেন্ধাসনি জন্য সয সকান েময় আসবিন িারিি  কিা যায়। 
ইন্ডারিয়াি রিজাইসনি স্বত্বারিকািী বা তাি মসনানীত ক্ষমতারাপ্ত ররতরনরি রনি মারিত ফিম-২০ অথবা ফিম-

২১ যথাযথ ভাসব পূিণ পূব মক রনি মারিত রফে েহ ইন্ডারিয়াি রিজাইন এি নতুনত্ব েিসকম অনুেন্ধাসনি জন্য সয 

সকান েময় আসবিন িারিি  কিা যায়।  

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

রসয়াজনীয় কাগজপত্র (1) ইন্ডারিয়াি রিজাইন  এি নতুনত্ব অনুেন্ধাসনি (Novelty Search) জন্য আসবিন েংক্রান্ত 

Forwarding Letter. 
(2) যথাযথভাসব 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 ইন্ডারিয়াি রিজাইন এি  নতুনত্ব অনুেন্ধান (Novelty Search) এি রফে ২০০০/- োকা। 

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

 Patents & Designs Rules 1933 

রনরি মষ্ট সেবা সপসত ব্থ ম হসি পিবতী 

ররতকািকািী কম মকতমা 
ইন্ডারিয়াি রিজাইন  এি নতুনত্ব অনুেন্ধাসনি (Novelty Search) জন্য আসবিন Patents & Designs 

Act. 1911 অনুযায়ী কিা হসি আসবিনকািীসক অবশ্যই েংরিষ্ট তথ্য রিান কিা হয়। 

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  



৩.১.২প্রসেে ম্যাপ 
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