
পেটেন্ট, ডিজাইন ও পেিমার্কস অডিদপ্তটেে ডিডিন্ন েটদে র্ম কর্র্কাটদে দাডিত্ব িন্টন নামা 

(Charter of Duties): 
 
পেটেন্ট, ডিজাইন ও পেিমার্কস অডিদপ্তে 

ডিল্প মন্ত্রনালি 

ডিল্প িিন, ৯১-মডর্ডিল িা/এ 

ঢার্া । 

 
পেডজস্ট্রাে, পেটেন্ট, ডিজাইন ও পেিমার্কস অডিদপ্তেঃ 

 
 (র্)       পেটেন্ট এন্ড ডিজাইন এযাক্ট, ১৯১১ এিং রুলস ১৯৩৩, পেিমার্কস এযাক্ট ১৯৪০ এিং রুলস ১৯৬৩ পমার্াটির্ সর্ল ক্ষমর্া প্রটিাগ এিং  

উক্ত আইনসমূটেে সংেক্ষর্ ডেটসটি দাডিত্ব োলন । 

 
 (খ)         পেটেন্ট, ডিজাইন ও পেিমার্কস অডিদপ্তটেে প্রিাসডনর্ প্রিান ডেটসটি সাডি কর্ দাডিত্ব োলন । 

 
 (গ)         অডিদপ্তে সম্পডর্কর্ র্াডেগেী ডিষির্ নীডর্মালা প্রণিটনে ব্যাোটে প্রিাসডনর্ মন্ত্রণালিটর্ েোমি ক প্রদান । 

 
 (ঘ)         সের্াে র্র্তকর্ জাডেকৃর্ আইন, অধ্যাটদি এিং ডিডি ডিিান অনুযািী  দাডিত্ব োলন । 

 
 (ঙ) পেটেন্ট ও ডিজাইন আইন, ১৯১১ এে সংডিষ্ট িাোি পেটেন্ট ও ডিজাইন সংক্রান্ত দেখাস্তসমূটেে ডনষ্পডিে পক্ষটে শুনাডন গ্রেণ এিং 

আডেল আটিদন ও িাডর্ল আটিদটনে ডনষ্পডির্েণ। 

 
 (চ)       পেিমার্কস আইন ১৯৪০ অনুসাটে পেিমার্কস সনদেে স্বাক্ষে এিং পেটেন্ট ও ডিজাইন আইন ১৯১১ পমার্াটির্ পলোস ক পেটেন্ট, ডিজাইন 

সদনেে এিং অন্যান্য সনদেে স্বাক্ষে । 

 
 (ছ)         পেিমার্কস আইন ১৯৪০ অনুযািী  োইব্যযনাটলে দাডিত্ব োলন । 

 
 (জ)     পেটেন্ট, ডিজাইন ও পেিমার্কস সম্পডর্কর্ ডনি কাডের্ সের্ােী ডিস আদাি ঐ ও র্িডসল সংটিািটনে জন্য মন্ত্রণালিটর্ সমটি সমটি  

েোমি ক প্রদান ।  

 
  (ি)     প্রডর্েক্ষা র্াটজ ব্যিহৃর্ পগােনীি পেটেটন্টে পগােনীির্া েক্ষা, পেটেন্ট, ডিজাইন ও পেিমার্কস সম্পডর্কর্ পগটজে ও জান কাল মূদ্রণ ও 

প্রর্ািনাএিং পেিমার্কস জান কালসমূে ডিডিন্ন ডমিটন পপ্রেন এিং পেিমার্কস মাডলর্ানা েডেির্কন সংক্রান্ত র্ায কািলী সে অনান্য র্াজর্ম ক 

র্দাের্ী । 

 
(T) অডিদপ্তটেে সর্ল আডথ কর্ ও প্রিাসডনর্ ক্ষমর্া প্রটিাগ এিং র্ৎসে অিীনস্থ ১ম পেনীে সর্ল র্ম কর্র্কাে অডজকর্ ছুটি মঞ্জুে র্ো এিং     

র্াঁটদে িাডষ কর্ পগােনীি প্রডর্টিদন ডলখন ও অনুস্বাক্ষে  । 

 
(U) অডিদপ্তটেে ২ি, ৩ি ও ৪থ ক পেণীে র্ম কর্র্কা/র্ম কচােীটদে ডনটিাগ, েদািন, িদডল, েটদান্নডর্ এিং উচ্চর্ে পেল প্রদান ইর্যাডদ ডিষটি   

প্রটিাজনীি ব্যিস্থা গ্রেণ । 

 
(V)    অডিদপ্তটেে ৃঙ্খললা ও ডনোেিা ব্যিস্থা ডনডির্র্েণ । 

 
(W)    পেটেন্ট, ডিজাইন ও পেিমার্কস অডিদপ্তে ও অিঃস্থন অডিসসমূে ডনিডমর্ েডেদি কন। 

 
(X)    পেটেন্ট, ডিজাইন ও পেিমার্কস অডিদপ্তটেে প্রাডর্ষ্ঠাডনর্ উন্নিটনে লটক্ষয প্রটিাজনীি প্রর্ল্প প্রণিন ও িাস্তিািন র্ায কক্রম । 

 
(Y)    আন্তজকাডর্র্ আইটনে সাটথ সংগডর্ পেটখ পেটেন্ট, ডিজাইন ও পেিমার্কস আইন যুটগােটযাগী ও আধুডনর্ীর্েটণ সের্ােটর্ েোমি ক প্রদান । 

 
(Z)    অিীনস্থ র্ম কর্র্কাটদে মটধ্য পেটেন্ট এযাক্ট এিং পেিমার্কস এযাক্ট অনুযািী র্ায কিন্টন  ও প্রটযাজয পক্ষটে ক্ষমর্া প্রর্যাে কন । 

 
      (র্)       পদটিে ডিল্পািটনে লটক্ষয ইন্ডাডস্ট্রিাল প্রোটি ক সম্পটর্ক জনসটচর্নর্া বৃডিে জন্য সের্ােটর্ প্রটিাজনীি েোমি ক   প্রদান । 

 
(থ)       পেি মার্ক এযাক্ট ও পেটেন্ট এযাক্ট অনুযািী এটজন্ট/এযােণণী  ডনটিাটগে ব্যাোটে সের্ােটর্ েোমি ক প্রদান । 

 
(দ)       সের্াটেে সম্পডি েক্ষণাটিক্ষণ এিং োজস্ব আদাি ডনডির্র্েণ । 

 
(ি)       অিীনস্থ র্ম কর্র্কাটদে ডনটি মাডসর্ সমন্বি সিা  অনুষ্ঠান ।            
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(ন) ডিডিন্ন আন্তজকাডর্র্ সংস্থা পযমন, ডিশ্ব পমিা সম্পদ সংস্থা (WIPO), ইউএনডিডে (UNDP), িব্লুইটিও (WTO) এিং ইউটোডেিান  

ইউডনিন (EU) ইর্যাডদ সংস্থাসমূটেে সাটথ পযাগাটযাগ েক্ষা ও সের্ােটর্ েোমি ক প্রদান ।  

 
(ে) সের্াে র্র্তকর্ অডে কর্ অন্য পয পর্ান দাডিত্ব োলন । 

 
পিপুটি পেডজস্ট্রাে (অথ ক ও প্রিাসন): 

 

 
(র্) অডিদপ্তটেে সর্ল প্রিাসডনর্, পসিামুলর্ ও সংস্থােন সংক্রান্ত  প্রাডর্ষ্ঠাডনর্ র্াজর্ম ক র্দাের্ী । 

 
(খ) পেডজস্ট্রাটেে েটক্ষ পেটেন্ট, ডিজাইন ও পেিমার্ক সম্বন্ধীি যাির্ীি ডিস গ্রেণ র্োে েে িাংলাটদি ব্যাংটর্ জমা র্োে র্াজ র্দাের্ীপূি কর্ 

ডনডির্র্েণ । 

 
(গ) অডিদপ্তটেে র্ম কর্র্কা/ র্ম কচােীটদে ৃঙংখলাজডনর্ সর্ল র্ায কাডদ সম্পাদন । 

 
(ঘ) অডিদপ্তটেে আডথ কর্ র্াজর্ম ক র্দাের্ীর্েণ । 

 
(ঙ) অডিদপ্তটেে সাডি কর্ ডনোেিা ও ৃঙংখলা ডিিান । 

 
(চ) অডিদপ্তটেে অথ ক ও প্রিাসন উইং এে ১ম পেনীে র্ম কর্র্কাটদে  ননডমডির্ ছুটি মঞ্জুের্েণ । 

 
(ছ) িাটজে প্রণিন, ডনেীক্ষা আেডি ডনস্পডির্েণ ইর্যাডদ । 

 
(জ) র্ম কচােীটদে পির্ন বৃডি, পেনিন, ছুটি, েটদান্নডর্ ও প্রিাসডনর্ ৃঙংখলাজডনর্ র্ায কক্রম োলন । 

 
(ি) আডথ কর্ র্াজর্টম ক পেডজস্ট্রােটর্ সোির্া র্ো এিং পেডজস্ট্রাে র্র্তকর্ প্রদি আডথ কর্ ব্যাোটে অডে কর্ পয পর্ান দাডিত্ব োলন । 

 
(ঞ) অডিদপ্তটেে  র্ম কর্র্কা ও র্ম কচােীটদে অডজকর্ ছুটি মঞ্জুে ডিষটি প্রটিাজনীি ব্যিস্থা গ্রেণ । 

 
(ে) অডিদপ্তটেে  র্ম কর্র্কা/র্ম কচােীটদে িাডষ কর্ পগােনীি  প্রডর্টিদন  সে সর্ল সাডি কস পের্ি ক সংেক্ষণ । 

 
(ঠ) নীডর্ ডনি কােণী ব্যাোটে পেডজস্ট্রােটর্ সোির্া প্রদান । 

 
(ি) পেডজস্ট্রাে র্র্তকর্ অডে কর্ অন্যান্য দাডিত্ব সম্পাদন । 

 
(ঢ)  পিপুটি পেডজস্ট্রাে (িডিওটিও) এে ছুটির্ালীন সমটি ডির্ল্প ডেটসটি র্াঁে দাডিত্ব োলন । 

 
এযাডসস্ট্যান্ট পেডজস্ট্রাে (প্রিাসন): 

 
(র্) প্রিাসডনর্ র্ম কর্র্কাে র্াজ র্দাের্ী এিং অডিদপ্তটেে সর্ল প্রিাসডনর্ ও আডথ কর্ র্াজর্ম ক র্দাের্ী র্ো । 

 
(খ) প্রিাসডনর্ র্াজর্টম ক পিপুটি পেডজস্ট্রােটর্ সোির্া এিং অন্যান্য দাডিত্ব োলন র্ো । 

 
(গ) র্ম কচােীটদে ছুটি, েটদান্নডর্ে প্রভৃডর্ র্াজ সম্পাদটন ব্যিস্থা গ্রেন । 

 
(ঘ) িাটজে প্রণিন, ডনেীক্ষা আেডি ডনস্পডির্েণ । 

 
(ঙ) অডিদপ্তটেে যন্ত্রোডর্ ও আসিািেে সংেক্ষটণ র্দাের্ী র্ো । 

 
(চ) র্ম কচােীটদে  আগমন  ও প্রস্থাটনে ডিষি  এিং ডনিমানুিডর্কর্া ডনডির্ র্ো । 

 
(Q) র্ম কচােীটদে পির্নবৃডি, পেনিন প্রভৃডর্ে র্াজ সম্পাদটন র্ায কর্েী েদটক্ষে গ্রেন এিং সোসডে র্াঁে অিীনস্থ র্ম কর্র্কা/র্ম কচােীটদে িাডষ কর্    

পগােনীি অনুটিদন ডলখন ও অনুস্বাক্ষে র্েণ । 

 
(জ)       পিপুটি পেডজস্ট্রাটেে অিীটন অডিদপ্তটেে আডথ কর্ র্াজর্ম ক র্দাের্ী র্ো । 

 

 



 3 

(S) আডথ কর্ র্াজর্টম ক পিপুটি পেডজস্ট্রাে (অথ ক ও প্রিাসন) পর্ সোির্া র্েটিন এিং পিপুটি পেডজস্ট্রাে (অথ ক ও প্রিাসন) র্র্তকর্ প্রদি আডথ কর্  

ব্যাোটে অডে কর্ দাডিত্ব োলন র্ো । 

 
(T) এযাডসস্ট্ান্ট পেডজস্ট্রাে (েটেন্ট,  পেণী -এ,ডি)  এে ছুাের্ালীন সমটি  র্াে দাডিত্ব োলন  র্ো । 

 
(U) অডিদপ্তটেে সর্ল পেণীে র্ম কর্র্কা/র্ম কচােীটদে  িাডষ কর্ পগােনীি প্রডর্টিদন সংেক্ষণ এিং মন্ত্রণালটি পপ্রেটনে ব্যািস্থা গ্রেন র্ো । 

 
(V) ৩ি ও ৪থ ক পেণীে র্ম কচােীটদে েটক্ষ এিং অডিদপ্তটেে অন্যান্য আডথ কর্ র্াটজ আিন ও ব্যিন র্ম কর্র্কা ডেটসটি দাডিত্ব োলন র্ো । 

 
(W) িডিষ্য র্েডিল, সাইটর্ল, মেে সাইটর্ল, গাডি, গৃেডনম কাণ ঋণ, র্ডম্পউোে ঋণ  প্রভৃডর্ আডথ কর্ ব্যাোটে দাডিত্ব োলন র্ো । 

 
(X) পেডজস্ট্রটেে েটক্ষ পেটেন্ট, ডিজাইন ও পেিমার্ক সম্বন্ধীি যাির্ীি ডিস গ্রেন র্োে েে িাংলাটদি ব্যাংটর্ জমা ডনডির্ র্ো । 

 
প্রিাসডনর্ র্ম কর্র্কা: 

 
(K)  অডিদপ্তটেে সর্ল প্রিাসডনর্ ও প্রাডর্ষ্ঠাডনর্ র্াজর্ম ক র্ো । 

 
(খ ) র্ম কচােীটদে ছুটি, েটদান্নডর্ প্রভৃডর্ র্াজ পদখাশুনা র্ো এিং র্াঁে সোসডে অিীটন র্ম কের্ র্ম কচােীটদে িাডষ কর্ পগােনীি অনুটিদন ডলখন ও 

অনুস্বাক্ষে র্ো । 

 
(গ)   অডিদপ্তটেে যস্ত্রোডর্ ও আসিািেে সংেক্ষণ র্ো । 

 
(ঘ)   র্ম কচােীটদে  আগমন ও প্রস্থাটনে ডিষটি ডনিমানুিডর্কর্া ডনডির্ র্ো । 

 
(ঙ)   র্াে িাখাে র্াজর্ম ক র্দাের্  র্ো । 

 
(P) প্রিাসডনর্ র্াজর্টম ক পেডজষ্ট্রাে, পিপুটি-পেডজষ্ট্রাে ও এযাডসস্ট্যান্ট পেডজষ্ট্রাে (প্রিাসন) পর্ সোির্া র্ো এিং অন্যান্য দাডিত্ব োলন র্ো । 

 
(Q) অডিদপ্তটেে আডথ কর্ র্াজর্ম ক সম্পাদন র্ো । 

 
(R)   িাটজে প্রণিন, ডনেীক্ষা আেডি ডনষ্পডির্েণ ইর্যাডদ সম্পাদন র্ো । 

 
(S) র্ম কচােীটদে পির্ন বৃডি, পেনিন প্রভৃডর্ে র্াজ সম্পাদটন র্ায কর্েী েদটক্ষে গ্রেন র্ো । 

 
(T) র্যািিই ও েডসদ িই সংেক্ষণ র্ো । 

 
(U) আডথ কর্ র্াজর্টম ক উর্ধ্কর্ন র্র্তেক্ষটর্ সোির্া র্ো এিং র্র্তেক্ষ র্র্তকর্ প্রদি  দাডিত্ব োলন র্ো । 

 
পিপুটি পেডজস্ট্রাে (টেিমার্কস): 

 
(র্)  পেডজস্ট্রাটেে ডনটদ কি অনুযািী পেিমার্কস সংক্রান্ত আটিদনেে েেীক্ষা, র্ােণদি কাটনা, পনাটিি জােী, পেিমার্কস জান কাটল প্রর্ািনাে র্ায কক্রম 

গ্রেণ ।  

  
(L) পেিমার্কস  উইং এে  ডিডিন্ন প্রর্াে োজস্ব আদাি ডনডির্র্েণ  । 

 
(গ) পেিমার্কস আইটনে সংডিষ্ট িাো পমার্াটির্ োইব্যযনাটলে দাডিত্ব অডে কর্ েটল র্া আইনানুগিাটি োলন  । 

 
(ঘ)        পেডজষ্ট্রাটেে অনুটমাদনক্রটম ডিডিন্ন আটিদটনে শুনাডন গ্রেণ এিং যথাযথ প্রডক্রিাি ডনষ্পডিে র্ায কক্রম গ্রেণ। 

 
(ঙ) পেিমার্কস পেডজটস্ট্রিন র্ায কক্রম গডর্িীল ও আধুডনর্ািনসে পেিমার্ক পেডজটস্ট্রিটনে ব্যাোটে  পেডজস্ট্রােটর্ সোির্া প্রদান ।  

 
(চ) পেিমার্কস এযাক্ট ও সংডিষ্ট রুলস প্রণিন ও সংটিািটনে ব্যাোটে পেডজস্ট্রােটর্ সোির্া প্রদান ।  

  
(ছ) আন্তজকাডর্র্ আইটনে সংটে সংগডর্ পেটখ পেিমার্কস আইন যুটগােটযাগী ও আধুডনর্ীর্েটণ সের্ােটর্ সমি সমি েোমি ক প্রদান র্োে 

ব্যাোটে পেডজস্ট্রােটর্ সোির্া প্রদান । 

 
(জ) পেটেন্ট, ডিজাইন ও পেিমার্কস অডিদপ্তটেে উন্নিটনে লটক্ষয প্রটিাজনীি প্রর্ল্প প্রনিন ও িাস্তিািন র্োে ব্যাোটে পেডজস্ট্রােটর্ সোির্া 

প্রদান । 
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(ি) অডিদপ্তটেে র্ম কর্র্কাবৃটেে সি কাধুডনর্ র্াডেগডে জ্ঞান ও দক্ষর্া অজকনসে মানি সম্পদ উন্নিটনে লটক্ষয প্রটিাজনীি ব্যিস্থা গ্রেন র্োে 

ব্যাোটে পেডজস্ট্রােটর্ সোির্া প্রদান । 

 
(ঞ) প্রযুডক্ত েস্তান্তে/আেেটণ অন্যান্য আইটনে আটলাটর্ জার্ীি স্বাথ কসংেক্ষন র্োে ব্যাোটে পেডজস্ট্রােটর্ সোির্া প্রদান । 

 
(ে)     পদটিে ডিল্পািটনে লটক্ষয ডিল্পসম্পডি সম্পটর্ক জনসটচর্নর্া বৃডিে জন্য সের্ােটর্ প্রটিাজনীি েোমি ক পদিাে ব্যাোটে পেডজস্ট্রােটর্    

সোির্া প্রদান । 

 
(ঠ) পেিমার্কস  উইং এে  অিীনস্থ  সর্ল র্ম কর্র্কা ও র্ম কচােীগটণে র্াজ-র্ম ক  র্দাের্ী । 

 
(ি) পেিমার্কস উইং এে সংডিষ্ট র্ম কর্র্কা/র্ম কচােীটদে িাডষ কর্ পগােনীি অনুটিদন প্রদান িা অনুস্বাক্ষে । 

 
(ঢ) পেিমার্কস  উইং এে সের্ােী পোজস্ট্রাটদে ননডমডির্ ছুটি মঞ্জুে ।  

 
(Y)  পিপুটি পেডজস্ট্রাে (টেটেন্ট ও ডিজাইন) এে ছুটি/অনুেডস্থডর্টর্ র্াঁে ডির্ল্প র্ম কর্র্কা ডেটসটি দাডিত্ব োলন । 

 
(Z)  পেিমার্কস পেডজষ্ট্রিটনে সনদেে অনুটমাদটনে জন্য পেডজষ্ট্রাটেে ডনর্ে নডথ উেস্থােন। 

 
(থ) পেডজস্ট্রাে র্র্তকর্ প্রদি অন্যান্য দাডিত্ব োলন র্ো । 

 

এযাডসস্ট্যান্ট পেডজস্ট্রাে -১ (টেিমার্কস): 

 
(র্) ডর্ডন পেিমার্কস রুলস ১৯৬৩ এে ১১ ডিডি যা ৪থ ক ডসডিউটলে পেণী ডিন্যাসকৃর্ র্াে ১-১৭ েয কন্ত পেণী দেখাস্ত সমূটেে মটধ্য অন্তর্ভ কক্ত সর্ল 

প্রর্াে র্াজ সম্পাদন র্েটিন। 

 
(খ)  র্াে অিীনস্থ এক্সাডমনাে র্র্তকর্ পেিমার্কস দেখাস্ত প্রডর্টিদন ও অন্যান্য র্াজ ডিটিচনা র্েটিন। র্াে ডনিন্ত্রনািীন েেীক্ষটর্ে মাধ্যটম 

েেীক্ষাে র্াজ পেডজস্ট্রাে র্র্তকর্ প্রদি পেণী ডিডির্ দেখাস্ত সমূে পেিমার্ক জান কাল প্রর্াি নিািন, র্ায কক্রম, পেডজটস্ট্রিন েেির্ী র্ায কক্রম, 

দেখাস্তসমূে েেীক্ষা, র্ােন দি কাটনাে পনাটিি জােী, দেখাস্তসমূে েেীক্ষাটন্ত েডের্যাক্ত পঘাষনা র্ো ইর্যাডদ, পেিমার্কস এযাক্ট অনুযািী 

সম্পাদন র্েটিন। 

 
(গ)  দেখাস্তর্ােী ও র্াটদে মটনানীর্ আইনজীডিটদে পেিমার্কস দেখাস্ত সমূটেে উেে র্ােণ দি কাটনা পনাটিি ও নাটিটিে জিাি িা 

এর্দডিটষটি অন্যান্য প্রডর্টিদন এিং েেীক্ষটর্ে সুোডেি ডিটিচনা র্েটিন। েেীডক্ষর্ ও সুোডেিকৃর্ দেখাস্ত সমূে ডনস্পডি র্ো। 

 

(ঘ)  অন্যান্য ডিষটি র্াে অডিনস্থটদে র্াজ-র্ম ক র্দাের্ী র্েটিন। গৃেীর্ দেখাস্তগুডল প্রচাটেে জন্য জান কাল এ প্রর্াি েওিাে েে Objection 

োওিা পগটল পসটি পেডজস্ট্রাে িোিে সংডিষ্ট োইব্যযনাটল পপ্রেটণে জন্য অগ্রগামী র্েটিন। 

 
(ঙ) পের্টিডিটর্িন দেখাস্ত োওিা পগটল র্া সংডিষ্ট পর্াটে ক পপ্রেটণে জন্য পেডজস্ট্রাে িোিে অগ্রগামী র্ো। 

 

(চ) Organogram অনুযািী র্াে ডনিন্ত্রণািীন র্ম কচােীটদে ননডমডির্ ছুটি মঞ্জুে র্ো 

 
(ছ) ডনিন্ত্রণািীন র্ম কচােীে িাডষর্ পগােনীি প্রডর্টিদন ডলখা ও অনুস্বাক্ষে র্ো। 

 
(জ) পেডজস্ট্রাে ও পিপুটি পেডজস্ট্রাে র্র্তকর্ অডে কর্ অন্য পর্ান দাডিত্ব োলন র্ো। 

 
(ি) সংডিষ্ট আইন সংটিািন র্টল্প পেডজস্ট্রাে/টিপুটি পেডজস্ট্ােটর্ সোির্া র্ো। 

 
(ঞ) এযাডসসট্যান্ট পেডজস্ট্রাে (অন: ও আেীল) ছুটিটর্ থার্টল র্াে ছুটির্ালীন সমটি ডির্ল্প র্ম কর্র্কা ডেটসটি দাডিত্ব  োলন র্ো । 

 
এক্সাডমনাে-১ (টেিমার্কস): 

 
(র্) ডর্ডন পেিমার্কস রুলস ১৯৬৩ এে ১১ ডিডিে আটলাটর্ যা ৪থ ক ডসডিউটল পয পেণী ডিন্যাস পদিা আটছ র্াে ১-৫ েয কন্তটেণী দেখাস্ত সমূটেে 

মটধ্য অন্তর্ভ কক্ত সর্ল প্রর্াে র্াজ সম্পাদন র্েটিন। 

 
(খ)  পেণী িন্টন অনুযািী পেিমার্কস আইন, ডিডি ও আন্তজকাডর্র্ সংস্থা সমূটেে ডনিমর্ানুন অনুযািী পেিমার্কস দেখাস্তসমূটেে েেীক্ষা-ডনেীক্ষা 

ও এে প্রডর্টিদন প্রণিনপূি কর্ অনুটমাদটনে জন্য এযাডসস্ট্ান্ট পেডজস্ট্রাে-১ (টেিমার্ক) এে ডনর্ে উেস্থােন। 
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(গ)  অডিনস্থ িাখা সমূটেে সর্ল র্ায কািলী র্দাের্ী র্েটিন এিং এর্দসম্পডর্কর্ ডিষটি পেিমার্কস দেখাস্তর্ােী িা আইনজীিীটদে দাডখলকৃর্ 

েে সমূটেে উেে মর্ামর্সে এযাডসস্ট্ান্ট পেডজস্ট্রাে-১ (টেিমার্ক) এে ডনর্ে উেস্থােন। 

 
(ঘ)  পেিমার্কস দেখাস্তর্ােী অথিা র্াটদে আইনজীিীটদে ডচঠিে পপ্রডক্ষটর্ েে পপ্রেণ। 

 
(ঙ)  েযাইব্যযনাটলে র্াটয ক চাডের্ র্াগজেোডদ পেডজস্ট্রাে/এযাডসস্ট্যান্ট পেডজস্ট্রাে-১ (টেিমার্কস) এে ডনর্ে পেি। 

 
(চ)  র্াঁে অডিনস্থ র্ম কচােীটদে িাডষ কর্ পগােনীি প্রডর্টিদন প্রদান। 

 
(ছ)  এযাডসস্ট্যান্ট পেডজস্ট্রাে/টিপুটি পেডজস্ট্রাে র্র্তকর্ প্রদি অন্য পর্ান দাডিত্ব োলন। 

 
(জ) এক্সাডমনাে-২ ছুটিটর্ থার্টল র্াে ছুটির্ালীন সমটি ডির্ল্প র্ম কর্র্কা ডেটসটি দাডিত্ব  োলন র্ো । 

 
এক্সাডমনাে-২ (টেিমার্ক): 

 
(র্) ডর্ডন পেিমার্কস রুলস ১৯৬৩ এে ১১ ডিডিে আটলাটর্ যা ৪থ ক ডসডিউটল পয পেণী ডিন্যাস পদিা আটছ র্াে ৬-১১ েয কন্তটেণী দেখাস্ত সমূটেে 

মটধ্য অন্তর্ভ কক্তসর্ল প্রর্াে র্াজ সম্পাদন র্েটিন। 

 
(খ)  পেণী িন্টন অনুযািী পেিমার্কস আইন, ডিডি ও আন্তজকাডর্র্ সংস্থা সমূটেে ডনিমর্ানুন অনুযািী পেিমার্কস দেখাস্তসমূটেে েেীক্ষা-ডনেীক্ষা 

ও এে প্রডর্টিদন প্রণিনপূি কর্ অনুটমাদটনে জন্য এযাডসস্ট্ান্ট পেডজস্ট্রাে-১ (টেিমার্ক) এে ডনর্ে উেস্থােন। 

 
(গ)  অডিনস্থ িাখা সমূটেে সর্ল র্ায কািলী র্দাের্ী র্েটিন এিং এর্দসম্পডর্কর্ ডিষটি পেিমার্কস দেখাস্তর্ােী িা আইনজীিীটদে দাডখলকৃর্ 

েে সমূটেে উেে মর্ামর্সে এযাডসস্ট্ান্ট পেডজস্ট্রাে-১ (টেিমার্ক) এে ডনর্ে উেস্থােন। 

 
(ঘ)  পেিমার্কস দেখাস্তর্ােী অথিা র্াটদে আইনজীিীটদে ডচঠিে পপ্রডক্ষটর্ েে পপ্রেণ। 

 
(ঙ)  েযাইব্যযনাটলে র্াটয ক চাডের্ র্াগজেোডদ পেডজস্ট্রাে/এযাডসস্ট্যান্ট পেডজস্ট্রাে-১ (টেিমার্ক) এে ডনর্ে পেি। 

 
(চ)  র্াঁে অডিনস্থ র্ম কচােীটদে িাডষ কর্ পগােনীি প্রডর্টিদন প্রদান। 

 
(ছ)  এযাডসস্ট্যান্ট পেডজস্ট্রাে/টিপুটি পেডজস্ট্রাে র্র্তকর্ প্রদি অন্য দাডিত্ব োলন। 

 
(জ) এক্সাডমনাে-৩ ছুটিটর্ থার্টল র্াে ছুটির্ালীন সমটি ডির্ল্প র্ম কর্র্কা ডেটসটি দাডিত্ব োলন র্ো । 

 
এক্সাডমনাে-৩ (টেিমার্ক): 

 
(র্) ডর্ডন পেিমার্কস রুলস ১৯৬৩ এে ১১ ডিডি যা ৪থ ক ডসডিউটল পয পেণী ডিন্যাস পদিা আটছ র্াে ১২-১৭ েয কন্তটেণী দেখাস্ত সমূটেে মটধ্য 

অন্তর্ভ কক্ত সর্ল প্রর্াে র্াজ সম্পাদন র্েটিন। 

 
(খ)  পেণী িন্টন অনুযািী পেিমার্কস আইন, ডিডি ও আন্তজকাডর্র্সংস্থা সমূটেে ডনিমর্ানুন অনুযািী পেিমার্কস দেখাস্তসমূটেে েেীক্ষা-ডনেীক্ষা 

ও এে প্রডর্টিদন প্রণিনপূি কর্ অনুটমাদটনে জন্য এযাডসস্ট্ান্ট পেডজস্ট্রাে-১ (টেিমার্ক) এে ডনর্ে উেস্থােন। 

 
(গ)  অডিনস্থ িাখা সমূটেে সর্ল র্ায কািলী র্দাের্ী র্েটিন এিং এর্দসম্পডর্কর্ ডিষটি পেিমার্কস দেখাস্তর্ােী িা আইনজীিীটদে দাডখলকৃর্ 

েে সমূটেে উেে মর্ামর্সে এযাডসস্ট্ান্ট পেডজস্ট্রাে-১ (টেিমার্ক) এে ডনর্ে উেস্থােন। 

 
(ঘ)  পেিমার্কস দেখাস্তর্ােী অথিা র্াটদে আইনজীিীটদে ডচঠিে পপ্রডক্ষটর্ েে পপ্রেণ। 

 
(ঙ)  েযাইব্যযনাটলে র্াটয ক চাডের্ র্াগজেোডদ পেডজস্ট্রাে/এযাডসস্ট্যান্ট পেডজস্ট্রাে-১ (টেিমার্ক) এে ডনর্ে পেি। 

 
(চ)  র্াে অডিনস্থ র্ম কচােীটদে িাডষ কর্ পগােনীি প্রডর্টিদন প্রদান। 

 
(ছ)        এযাডসস্ট্ান্ট পেডজস্ট্রাে/টিপুটি পেডজস্ট্রাে র্র্তকর্ প্রদি পর্ান দাডিত্ব োলন। 

 
(জ) এক্সাডমনাে-৪ ছুটিটর্ থার্টল র্াে ছুটির্ালীন সমটি ডির্ল্প র্ম কর্র্কা ডেটসটি দাডিত্ব  োলন র্ো । 
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এযাডসস্ট্যান্ট পেিমার্কস এক্সাডমনাে-১: 

 
(র্)  পেণী িন্টন অনুযািী পেিমার্কস আইন, ডিডি ও আন্তজকাডর্র্সংস্থা সমূটেে ডনিমর্ানুন অনুযািী পেিমার্কস দেখাস্তসমূটেে েেীক্ষা-ডনেীক্ষা 

ও উোে প্রডর্টিদন প্রণিনপূি কর্ অনুটমাদটনে জন্য পেডজস্ট্রাে/টিপুটি পেডজস্ট্রাে (টেিমার্কস) এে ডনর্ে উেস্থােন র্ো। 

 
(খ)  অডিনস্থ িাখা সমূটেে সর্ল র্ায কািলী র্দাের্ী র্েটিন এিং এর্দসম্পডর্কর্ ডিষটি পেিমার্কস দেখাস্তর্ােী িা আইনজীিীটদে দাডখলকৃর্ 

েে সমূটেে উেে মর্ামর্সে এযাডসস্ট্ান্ট পেডজস্ট্রাে-১ (টেিমার্ক) এে ডনর্ে উেস্থােন র্ো। 

 
(গ)  পেিমার্কস দেখাস্তর্ােী অথিা র্াোটদে আইনজীিীটদে ডচঠিে পপ্রডক্ষটর্ েে পপ্রেটণে ব্যিস্থা গ্রেণ র্ো। 

 
(ঘ)  এযাডসস্ট্ান্ট পেডজস্ট্রাে (টেিমার্ক-১)/ এক্সাডমনাে, পেিমার্ক র্র্তকর্ অডে কর্ অন্য পর্ান দাডিত্ব োলন র্ো। 

 
(ঙ) এযাডসস্ট্ান্ট পেিমার্ক এক্সাডমনাে (২)  ছুটিটর্ থার্টল র্াে ছুটির্ালীন সমটি ডির্ল্প র্ম কর্র্কা ডেটসটি দাডিত্ব  োলন   র্ো । 

 
এযাডসস্ট্যান্ট পেডজস্ট্রাে -২ (টেিমার্কস) : 

 
(র্) ডর্ডন পেিমার্কস রুলস ১৯৬৩ এে ১১ ডিডি-যা ৪থ ক ডসডিউটল পয পেণী ডিন্যাস পদিা আটছ র্াে ১৮-৩৪ েয কন্তটেণী সমূটেে মটধ্য 

অন্তর্ভ কক্তসর্ল প্রর্াে র্াজ সম্পাদন র্েটিন। 

 
(খ)  র্াে অডিনস্থ এক্সাডমনাে র্র্তকর্ পেিমার্কস দেখাস্ত প্রডর্টিদন ও অন্যান্য র্াজ ডিটিচনা র্েটিন। র্াে ডনিন্ত্রণািীনেেীক্ষটর্ে মাধ্যটম 

েেীক্ষাে র্াজ পেডজস্ট্রাে র্র্তকর্ প্রদি পেণী ডিডির্ দেখাস্ত সমূে পেিমার্ক  জান কাটল প্রর্াি, পেডজটস্ট্রিন েেির্ণী  র্ায কক্রম, নিািন, র্ােণ 

দি কাটনাে পনাটিি জােী, দেখাস্ত সমূে েেীক্ষার্েন েেীক্ষাটন্ত েেীর্যাক্ত পঘাষনা ইর্যাডদ পেিমার্কস এযাক্ট অনুযািী সম্পাদন র্েণ। 

 
(গ)  দেখাস্তর্ােী ও র্াটদে মটনানীর্ আইনজীডিটদে পেিমার্কস দেখাস্ত সমূটেে উেে র্ােণ দি কাটনা পনাটিি ও নাটিটিে জিাি িা এর্দডিষটি 

অন্যান্য প্রডর্টিদন এিং েেীক্ষটর্ে সুোডেি ডিটিচনা র্েটিন। েেীডক্ষর্ ও সুোডেিকৃর্ দেখাস্তগুডল ডনস্পডি র্েটিন। 

 
(ঘ)  পক্ষেডিটিটষ েযাইব্যযনাল ডেসাটি পেিমার্কস দেখাস্তর্ােী িা র্াটদে আইনজীিীটদে শুনানী গ্রেণ র্েটিন এিং উোে উেে ডসিান্তগ্রেণ 

র্েটিন। েেীডক্ষর্ েরুটিপূণ ক দেখাস্তগুডলে ব্যোটে আটিদনর্ােীটর্ র্ােণ দি কটনা পনাটিি ইসুযে আটদি প্রদান র্েটিন। 

 
(ঙ)  িোদ্দকৃর্ পেণী অনুযািী পেিমার্কস অটোডজিন ও পের্টিডিটর্িন মামলা সমুটেে উেে অডির্াে সম্পটর্ক সুষ্ঠু ডসিান্তগ্রেণ র্টেটিন। ঐ 

দেখাস্তর্ােীটদে জিাটিে পপ্রডক্ষটর্ সন্তষ্ট েটল র্া গ্রেণ র্ো। 

 
(চ)  অন্যান্য ডিষটি র্াোে অডিনস্থটদে র্াজ-র্ম ক র্দাের্ী র্েটিন।গৃেীর্ দেখাস্তগুডল প্রচাটেে জন্য জান কাল এ প্রর্াি েওিাে েে 

Objection োওিা পগটল পসটি পেডজস্ট্রাে িোিে সংডিষ্ট োইব্যযনাটল পপ্রেটণে জন্য অগ্রগামী র্ো। 

 
(ছ) পের্টিডিটর্িন দেখাস্ত োওিা পগটল র্া সংডিষ্ট পর্াটে ক পপ্রেটণে জন্য পেডজস্ট্রাে িোিে অগ্রগামী র্ো। 

 

(জ) Organogram অনুযািী র্াে ডনিন্ত্রণািীন র্ম কচােীে ননডমডির্ ছুটি মঞ্জুে র্ো। 

 
(ি) ডনিন্ত্রণািীন র্ম কচােীে িাডষর্ পগােনীি প্রডর্টিদটন অনুস্বাক্ষে র্ো। 

 
(ঞ) পেডজস্ট্রাে ও পিপুটি পেডজস্ট্রাে র্র্তকর্ অডে কর্ অন্য  পর্ান দাডিত্ব োলন র্ো। 

 

(ে) সংডিষ্ট আইন/এযাক্ট সংটিািন র্টল্প পেডজস্ট্রাে/টিপুটি পেডজস্ট্ােটর্ সোির্া র্ো। 

 
(ঠ) এযাডসসট্যান্ট পেডজস্ট্রাে (প্রিাসন) ছুটিটর্ থার্টল র্াে ছুটির্ালীন সমটি ডির্ল্প র্ম কর্র্কা ডেটসটি দাডিত্ব োলন র্ো। 

 
এক্সাডমনাে-৪ (টেিমার্কস): 

 
(র্) ডর্ডন পেিমার্কস রুলস ১৯৬৩ এে ১১ ডিডি-যা ৪থ ক ডসডিউটল পয পেণী ডিন্যাস পদিা আটছ র্াে ১৮-২৩ েয কন্তটেণী দেখাস্ত সমূটেে মটধ্য 

অন্তর্ভ কক্তসর্ল প্রর্াে র্াজ সম্পাদন র্েটিন। 

 
(খ)  পেণী িন্টন অনুযািী পেিমার্কস আইন, ডিডি ও আন্তজকাডর্র্ সংস্থা সমূটেে ডনিমর্ানুন অনুযািী পেিমার্কস দেখাস্তসমূটেে েেীক্ষা-ডনেীক্ষা 

ও এে প্রডর্টিদন প্রণিনপূি কর্ অনুটমাদটনে জন্য এযাডসস্ট্যান্ট পেডজস্ট্রাে-২ (টেিমার্ক) এে ডনর্ে উেস্থােন। 

 
(গ)  অডিনস্থ িাখা সমূটেে সর্ল র্ায কািলী র্দাের্ী র্েটিন এিং এর্দসম্পডর্কর্ ডিষটি পেিমার্কস দেখাস্তর্ােী িা আইনজীিীটদে দাডখলকৃর্ 

েে সমূটেে উেে মর্ামর্সে এযাডসস্ট্যান্ট পেডজস্ট্রাে-২ (টেিমার্ক) এে ডনর্ে উেস্থােন। 
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(ঘ)  পেিমার্কস দেখাস্তর্ােী অথিা র্াটদে আইনজীিীটদে ডচঠিে পপ্রডক্ষটর্ েে পপ্রেণ। 

 
(ঙ)  পেডজস্ট্রাে (টেিমার্কস) র্র্তকর্ অডে কর্ অন্যান্য দাডিত্ব োলন র্েণ। 

 
(চ)  েযাইব্যযনাটলে র্াটয ক চাডের্ র্াগজেোডদ পেডজস্ট্রাে/এযাডসস্ট্যান্ট পেডজস্ট্রাে-২ (টেিমার্ক) এে ডনর্ে পেি। 

 
(ছ)  র্াে অডিনস্থ র্ম কচােীটদে িাডষ কর্ পগােনীি প্রডর্টিদন প্রদান। 

 
(জ) এক্সাডমনাে-৫ ছুটিটর্ থার্টল র্াে ছুটির্ালীন সমটি ডির্ল্প র্ম কর্র্কা ডেটসটি দাডিত্ব  োলন র্ো । 

 
এক্সাডমনাে-৫ (টেিমার্কস): 

 
(র্) ডর্ডন পেিমার্কস রুলস ১৯৬৩ এে ১১ ডিডি-যা ৪থ ক ডসডিউটল পয পেণী ডিন্যাস পদিা আটছ র্াে ২৪-২৮ েয কন্তটেণী দেখাস্ত সমূটেে মটধ্য 

অন্তর্ভ কক্তসর্ল প্রর্াে র্াজ সম্পাদন র্েটিন। 

 
(খ)  পেণী িন্টন অনুযািী পেিমার্কস আইন, ডিডি ও আন্তজকাডর্র্সংস্থা সমূটেে ডনিমর্ানুন অনুযািী পেিমার্কস দেখাস্তসমূটেে েেীক্ষা-ডনেীক্ষা 

ও এে প্রডর্টিদন প্রণিনপূি কর্ অনুটমাদটনে জন্য এযাডসস্ট্যান্ট পেডজস্ট্রাে-২ (টেিমার্ক) এে ডনর্ে উেস্থােন। 

 
(গ)  অডিনস্থ িাখা সমূটেে সর্ল র্ায কািলী র্দাের্ী র্েটিন এিং এর্দসম্পডর্কর্ ডিষটি পেিমার্কস দেখাস্তর্ােী িা আইনজীিীটদে দাডখলকৃর্ 

েে সমূটেে উেে মর্ামর্সে এযাডসস্ট্যান্ট পেডজস্ট্রাে-২ (টেিমার্ক) এে ডনর্ে উেস্থােন। 

 
(ঘ)  পেিমার্কস দেখাস্তর্ােী অথিা র্াটদে আইনজীিীটদে ডচঠিে পপ্রডক্ষটর্ েে পপ্রেণ। 

 
(ঙ)  েযাইব্যযনাটলে র্াটয ক চাডের্ র্াগজেোডদ পেডজস্ট্রাে/এযাডসস্ট্যান্ট পেডজস্ট্রাে (টেিমার্কস-২) এে ডনর্ে পেি। 

 
(চ)  র্াে অডিনস্থ র্ম কচােীটদে িাডষ কর্ পগােনীি প্রডর্টিদন প্রদান। 

 
(ছ)  এযাডসসট্যান্ট পেডজস্ট্রাে/টিপুটি পেডজস্ট্রাে র্র্তকর্ প্রদি অন্য পর্ান দাডিত্ব োলন। 

 
(জ) এক্সাডমনাে-৬ ছুটিটর্ থার্টল র্াে ছুটির্ালীন সমটি ডির্ল্প র্ম কর্র্কা ডেটসটি দাডিত্ব োলন র্ো । 

 
এক্সাডমনাে-৬ (টেিমার্ক): 

 
(র্) ডর্ডন পেিমার্কস রুলস ১৯৬৩ এে ১১ ডিডি-যা ৪থ ক ডসডিউটল পয পেণী ডিন্যাস পদিা আটছ র্াে ২৯-৩৪ েয কন্তটেণী দেখাস্ত সমূটেে মটধ্য 

অন্তর্ভ কক্ত সর্ল প্রর্াে র্াজ সম্পাদন র্েটিন। 

 
(খ)  পেণী িন্টন অনুযািী পেিমার্কস আইন, ডিডি ও আন্তজকাডর্র্ সংস্থা সমূটেে ডনিমর্ানুন অনুযািী পেিমার্কস দেখাস্তসমূটেে েেীক্ষা-ডনেীক্ষা 

ও এে প্রডর্টিদন প্রণিনপূি কর্ অনুটমাদটনে জন্য এযাডসস্ট্ান্ট পেডজস্ট্রাে-২ (টেিমার্ক) এে ডনর্ে উেস্থােন। 

 
(গ)  অডিনস্থ িাখা সমূটেে সর্ল র্ায কািলী র্দাের্ী র্েটিন এিং এর্দসম্পডর্কর্ ডিষটি পেিমার্কস দেখাস্তর্ােী িা আইনজীিীটদে দাডখলকৃর্ 

েে সমূটেে উেে মর্ামর্সে এযাডসস্ট্ান্ট পেডজস্ট্রাে-২ (টেিমার্ক) এে ডনর্ে উেস্থােন। 

 
(ঘ)  পেিমার্কস দেখাস্তর্ােী অথিা র্াটদে আইনজীিীটদে ডচঠিে পপ্রডক্ষটর্ েে পপ্রেণ। 

 
(ঙ)  েযাইব্যযনাটলে র্াটয ক চাডের্ র্াগজেোডদ পেডজস্ট্রাে/এযাডসস্ট্যান্ট পেডজস্ট্রাে-২(পেিমার্কস) এে ডনর্ে পেি। 

 
(চ)  র্াে অডিনস্থ র্ম কচােীটদে িাডষ কর্ পগােনীি প্রডর্টিদন প্রদান। 

 
(ছ) এযাডসসট্যান্ট পেডজস্ট্রাে/টিপুটি পেডজস্ট্রাে র্র্তকর্ প্রদি অন্য পর্ান দাডিত্ব োলন। 

 
(জ) এক্সাডমনাে-৭  ছুটিটর্ থার্টল র্াে ছুটির্ালীন সমটি ডির্ল্প র্ম কর্র্কা ডেটসটি দাডিত্ব  োলন র্ো। 

 
 

এযাডসস্ট্যান্ট পেিমার্ক এক্সাডমনাে-২: 

 
(র্)  পেণী িন্টন অনুযািী পেিমার্কস আইন, ডিডি ও আন্তজকাডর্র্ সংস্থা সমূটেে ডনিমর্ানুন অনুযািী পেিমার্কস দেখাস্তসমূটেে েেীক্ষা-ডনেীক্ষা 

ও উোে প্রডর্টিদন প্রণিনপূি কর্ অনুটমাদটনে জন্য পেডজস্ট্রাে/টিপুটি পেডজস্ট্রাে (টেিমার্কস) এে ডনর্ে উেস্থােন র্ো। 
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(খ)  অডিনস্থ িাখা সমূটেে সর্ল র্ায কািলী র্দাের্ী র্েটিন এিং এর্দসম্পডর্কর্ ডিষটি পেিমার্কস দেখাস্তর্ােী িা আইনজীিীটদে দাডখলকৃর্ 

েে সমূটেে উেে মর্ামর্সে এযাডসস্ট্ান্ট পেডজস্ট্রাে-২ (টেিমার্কস) এে ডনর্ে উেস্থােন র্ো। 

 
(গ)  পেিমার্কস দেখাস্তর্ােী অথিা র্াোটদে আইনজীিীটদে ডচঠিে পপ্রডক্ষটর্ েে পপ্রেটণে ব্যিস্থা গ্রেণ র্ো। 

 
(ঘ)  এযাডসস্ট্ান্ট পেডজস্ট্রাে-২ (টেিমার্ক)/ এক্সাডমনাে, পেিমার্ক র্র্তকর্ অডে কর্ অন্য পয পর্ান দাডিত্ব োলন র্ো। 

 
(ঙ) এযাডসস্ট্ান্ট পেিমার্ক এক্সাডমনাে (৩) ছুটিটর্ থার্টল র্াে ছুটির্ালীন সমটি ডির্ল্প র্ম কর্র্কা ডেটসটি দাডিত্ব োলন   র্ো । 

 
এযাডসস্ট্যান্ট পেডজস্ট্রাে -৩ (সাডি কস মার্ক): 

 
(র্)  র্াে অডিনস্থ এক্সাডমনাে  র্র্তকর্ সাডি কস মার্কস দেখাস্ত প্রডর্টিদন ও অন্যান্য র্াজ ডিটিচনার্েণ। 

 
(খ)  দেখাস্তর্ােী ও র্াটদে মটনানীর্ আইনজীডিটদে পেিমার্কস সাডি কস মার্কস দেখাস্ত সমূটেে উেে র্ােণ দি কাটনা পনাটিি ও নাটিটিে জিাি 

িা এর্দডিটষটি অন্যান্য প্রডর্টিদন এিং েেীক্ষটর্ে সুোডেি ডিটিচনা র্েণ। 

 
(গ)  পক্ষেডিটিটষ েযাইব্যযনাল ডেসাটি সাডি কস মার্কস দেখাস্তর্ােী িা র্াটদে আইনজীিীটদে শুনানী গ্রেণ এিং এে উেে ডসিান্ত প্রদাটন পিপুটি 

পেডজস্ট্রােটর্ সোিার্া র্ো । 

 
(ঘ)  িোদ্দকৃর্ পেণী অনুযািী সাডি কস মার্কস অটোডজিন ও পের্টিডিটর্িন মামলা সমুটেে উেে অডির্াে সম্পটর্ক সুষ্ঠু ডসিান্তপ্রদাটন পিপুটি 

পেডজস্ট্রােটর্ সোিার্া র্ো । 

(ঙ)  অন্যান্য ডিষটি র্াে অডিনস্থটদে র্াজ-র্ম ক র্দাের্ী। 

 
(চ)  পেডজস্ট্রাে/টিপুটি পেডজস্ট্রাে (টেিমার্কস) র্র্তকর্ সমটি সমটি অডে কর্ অন্যান্য দাডিত্ব োলন র্েণ। 

 
(ছ) এযাডসসট্যান্ট পেডজস্ট্রাে-২ (টেিমার্কস) ছুটিটর্ থার্টল র্াে ছুটির্ালীন সমটি ডির্ল্প র্ম কর্র্কা ডেটসটি দাডিত্ব  োলন র্ো । 

 
পেিমার্কস এক্সাডমনাে-৭: (সাডি কস মার্ক ) 

 
(র্)  পেণী িন্টন অনুযািী পেিমার্কস আইন, ডিডি ও আন্তজকাডর্র্ সংস্থা সমূটেে ডনিমর্ানুন অনুযািী পেিমার্কস দেখাস্তসমূটেে েেীক্ষা-ডনেীক্ষা 

ও উোে প্রডর্টিদন প্রণিনপূি কর্ অনুটমাদটনে জন্য এযাডসস্ট্ান্ট পেডজস্ট্রাে-৩ (সাডি কস মার্কস) এে ডনর্ে উেস্থােন। 

 
(খ)  অডিনস্থ িাখা সমূটেে সর্ল র্ায কািলী র্দাের্ী র্েটিন এিং এর্দসম্পডর্কর্ ডিষটি সাডি কস মার্কস দেখাস্তর্ােী িা আইনজীিীটদে 

দাডখলকৃর্ েে সমূটেে উেে মর্ামর্সে এযাডসস্ট্ান্ট পেডজস্ট্রাে-৩ (সাডি কস মার্কস) এে ডনর্ে উেস্থােন। 

 
(গ)  পেিমার্কস দেখাস্তর্ােী অথিা র্াটদে আইনজীিীটদে ডচঠিে পপ্রডক্ষটর্ েে পপ্রেণ। 

 
(ঘ)  এযাডসস্ট্ান্ট পেডজস্ট্রাে (সাডি কস মার্কস) র্র্তকর্ অডে কর্ অন্য পর্ান দাডিত্ব োলন র্েণ। 

 
(ঙ)  েযাইব্যযনাটলে র্াটয ক চাডের্ র্াগজেোডদ পেডজস্ট্রাে/এযাডসস্ট্যান্ট পেডজস্ট্রাে-৩ ( সাডি কস মার্কস) এে ডনর্ে পেি। 

 
(চ)  র্াে অডিনস্থ র্ম কচােীটদে িাডষ কর্ পগােনীি প্রডর্টিদন প্রদান। 

 
(ছ) এক্সাডমনাে-৮ ছুটিটর্ থার্টল র্াে ছুটির্ালীন সমটি ডির্ল্প র্ম কর্র্কা ডেটসটি দাডিত্ব  োলন র্ো । 

 
পেিমার্ক এক্সাডমনাে-৮: (সাডি কস মার্ক) 

 
(র্)  পেণী িন্টন অনুযািী পেিমার্কস আইন, ডিডি ও আন্তজকাডর্র্ সংস্থা সমূটেে ডনিমর্ানুন অনুযািী পেিমার্কস দেখাস্তসমূটেে েেীক্ষা-ডনেীক্ষা 

ও এে প্রডর্টিদন প্রণিনপূি কর্ অনুটমাদটনে জন্য এযাডসস্ট্ান্ট পেডজস্ট্রাে-৩ (সাডি কস মার্কস) এে ডনর্ে উেস্থােন। 

 

 
(খ)  অডিনস্থ িাখা সমূটেে সর্ল র্ায কািলী র্দাের্ী র্েন এিং এর্দসম্পডর্কর্ ডিষটি পেিমার্কস দেখাস্তর্ােী িা আইনজীিীটদে দাডখলকৃর্ 

েে সমূটেে উেে মর্ামর্সে এযাডসস্ট্ান্ট পেডজস্ট্রাে-৩ (সাডি কস মার্কস) এে ডনর্ে উেস্থােন। 

 

 
(গ)  পেিমার্কস দেখাস্তর্ােী অথিা র্াটদে আইনজীিীটদে ডচঠিে পপ্রডক্ষটর্ েে পপ্রেণ। 

 
(ঘ)  এযাডসস্ট্ান্ট পেডজস্ট্রাে (সাডি কস মার্কস) র্র্তকর্ অডে কর্ অন্যান্য দাডিত্ব োলন র্েণ। 
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(ঙ)  েযাইব্যযনাটলে র্াটয ক চাডের্ র্াগজেোডদ পেডজস্ট্রাে/এযাডসস্ট্যান্ট পেডজস্ট্রাে-৩ (সাডি কস মার্কস) এে ডনর্ে পেি। 

 
(চ) র্াে অডিনস্থ র্ম কচােীটদে িাডষ কর্ পগােনীি প্রডর্টিদন প্রদান। 

 
(ছ) এক্সাডমনাে-৯ ছুটিটর্ থার্টল র্াে ছুটির্ালীন সমটি ডির্ল্প র্ম কর্র্কা ডেটসটি দাডিত্ব  োলন র্ো । 

 
পেিমার্ক এক্সাডমনাে-৯: (সাডি কস মার্ক ) 

 
(র্)  পেণী িন্টন অনুযািী পেিমার্কস আইন, ডিডি ও আন্তজকাডর্র্সংস্থা সমূটেে ডনিমর্ানুন অনুযািী পেিমার্কস দেখাস্তসমূটেে েেীক্ষা-ডনেীক্ষা 

ও এে প্রডর্টিদন প্রণিনপূি কর্ অনুটমাদটনে জন্য এযাডসস্ট্ান্ট পেডজস্ট্রাে-৩ (সাডি কস মার্কস) এে ডনর্ে উেস্থােন র্ো। 

 
(খ)  অডিনস্থ িাখা সমূটেে সর্ল র্ায কািলী র্দাের্ী র্েটিন এিং এর্দসম্পডর্কর্ ডিষটি পেিমার্কস দেখাস্তর্ােী িা আইনজীিীটদে দাডখলকৃর্ 

েে সমূটেে উেে মর্ামর্সে এযাডসস্ট্ান্ট পেডজস্ট্রাে-৩ (সাডি কস মার্কস) এে ডনর্ে উেস্থােন র্ো। 

 
(গ)  পেিমার্কস দেখাস্তর্ােী অথিা র্াটদে আইনজীিীটদে ডচঠিে পপ্রডক্ষটর্ েে পপ্রেণ। 

 
(ঘ)  এযাডসস্ট্ান্ট পেডজস্ট্রাে-৩ (সাডি কস মার্কস) র্র্তকর্ অডে কর্ অন্যান্য দাডিত্ব োলন র্েণ। 

 
(ঙ)  েযাইব্যযনাটলে র্াটয ক চাডের্ র্াগজেোডদ পেডজস্ট্রাে/এযাডসস্ট্যান্ট পেডজস্ট্রাে-৩ (সাডি কস মার্কস) এে ডনর্ে পেি র্ো। 

 
(চ)        র্াে অডিনস্থ র্ম কচােীটদে িাডষ কর্ পগােনীি প্রডর্টিদন প্রদান র্ো। 

 
(Q) এক্সাডমনাে-১০  ছুটিটর্ থার্টল র্াে ছুটির্ালীন সমটি ডির্ল্প র্ম কর্র্কা ডেটসটি দাডিত্ব োলন র্ো । 

 
পেিমার্ক এক্সাডমনাে-১০: (সাডি কস মার্ক ) 

 
(র্)  পেণী িন্টন অনুযািী পেিমার্কস আইন, ডিডি ও আন্তজকাডর্র্ সংস্থা সমূটেে ডনিমর্ানুন অনুযািী পেিমার্কস দেখাস্তসমূটেে েেীক্ষা-ডনেীক্ষা 

ও উোে প্রডর্টিদন প্রণিনপূি কর্ অনুটমাদটনে জন্য এযাডসস্ট্ান্ট পেডজস্ট্রাে-৩ (সাডি কস মার্কস) এে ডনর্ে উেস্থােন। 

 
(খ)  অডিনস্থ িাখা সমূটেে সর্ল র্ায কািলী র্দাের্ী র্েটিন এিং এর্দসম্পডর্কর্ ডিষটি সাডি কস মার্কস দেখাস্তর্ােী িা আইনজীিীটদে 

দাডখলকৃর্ েে সমূটেে উেে মর্ামর্সে এযাডসস্ট্ান্ট পেডজস্ট্রাে-৩ (সাডি কস মার্কস) এে ডনর্ে উেস্থােন। 

 
(গ)  পেিমার্কস দেখাস্তর্ােী অথিা র্াটদে আইনজীিীটদে ডচঠিে পপ্রডক্ষটর্ েে পপ্রেণ। 

 
(ঘ)  সমটি সমটি এযাডসস্ট্ান্ট পেডজস্ট্রাে-৩ (সাডি কস মার্কস) র্র্তকর্ অডে কর্ অন্যান্য দাডিত্ব োলন র্েণ। 

 
(ঙ)  েযাইব্যযনাটলে র্াটয ক চাডের্ র্াগজেোডদ পেডজস্ট্রাে/এযাডসস্ট্যান্ট পেডজস্ট্রাে-৩ (সাডি কস মার্কস) এে ডনর্ে পেি। 

 
(চ)  র্াে অডিনস্থ র্ম কচােীটদে িাডষ কর্ পগােনীি প্রডর্টিদন প্রদান। 

 
(ছ) এক্সাডমনাে-১১ ছুটিটর্ থার্টল র্াে ছুটির্ালীন সমটি ডির্ল্প র্ম কর্র্কা ডেটসটি দাডিত্ব োলন র্ো । 

 
এযাডসসট্যান্ট পেডজস্ট্রাে পেিমার্ক-৪ (অেঃ ও আেীল): 

 
(র্) পেডজস্ট্রাটেে ডনর্ে েটর্ প্রাপ্ত দেখাটস্তে উেে োইব্যযনাল ডেটসটি শুনানী গ্রেণ ও আইনানুগিাটি ডনস্পডিে ব্যািস্থা গ্রেন। 

 
(খ) িোদ্দকৃর্ পেণী অনুযািী পেিমার্কস অটোডজিন ও পের্টিডিটর্িন মামলা সমূটেে উেে আইনানুযিী সুষ্ঠ ব্যিস্থা/ ডসিান্ত গ্রেগ্ধণ 

পেডজস্ট্রােটর্ সোির্া। 

 
(গ) অটোডজিটনে দেখাস্তর্ােীটদে জিাটিে পপ্রডক্ষটর্ সন্তষ্ট েটল র্া গ্রেণ র্ো এিং যথাযথিাটি র্া ডনস্পডিটর্ পেডজস্ট্রােটর্ সোির্া প্রদান। 

 
(ঘ) োইব্যযনাল ডেটসটি পর্ান দেখাটস্তে উেে এযাি কটিাটর্ে/এটজন্ট শুনানী র্েটর্ আগ্রেী েটল শুনানীে সুটযাগ পদিা এিং আইনানুযিী সুষ্ঠ 

ডসিান্ত প্রদাটন র্ায কর্েী েদটক্ষে গ্রেন। 

 
(ঙ) ডিচাে সম্পর্ণী ি ডিষি আইটনে পর্ান িাো িা উে-িাোে  েডেির্কটনে প্রটিাজন েটল পেডজস্ট্রাে িোিে সুোডেি। 

 
(চ) অডিনস্থ র্ম কচােীটদে ননডমডির্ ছুটি মঞ্জুে সে িাডষ কর্ পগােনীি প্রডর্টিদন পলখন। 
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(ছ)       এযাডসসট্যান্ট পেডজস্ট্রাে-১ (েিমার্ক ) ছুটিটর্ থার্টল র্াে ছুটির্ালীন সমটি ডির্ল্প র্ম কর্র্কা ডেটসটি দাডিত্ব  োলন । 

 

(R) োইটর্াে ক/সুডপ্রমটর্াে ক/অন্যান্য সাোটন পেিমার্ক সংক্রান্ত ডিডিন্ন প্রর্াে মামলাে ডিষটি পেডজন্ট্রাে/ পিপুটি পেডজন্ট্রােটর্ সোির্া প্রদান । 

 
পেিমার্কস এক্সাডমনাে-১১:  

 
(র্)  পেণী িন্টন অনুযািী পেিমার্কস আইন, ডিডি ও আন্তজকাডর্র্ সংস্থা সমূটেে ডনিমর্ানুন অনুযািী পেিমার্কস দেখাস্তসমূটেে েেীক্ষা-ডনেীক্ষা 

ও উোে প্রডর্টিদন প্রণিনপূি কর্ অনুটমাদটনে জন্য এযাডসসট্যান্ট পেডজস্ট্রাে (অেঃ ও আডেল ) এে ডনর্ে উেস্থােন। 

 
(খ)  অডিনস্থ িাখা সমূটেে সর্ল র্ায কািলী র্দাের্ী র্েটিন এিং এর্দসম্পডর্কর্ ডিষটি সাডি কস মার্কস দেখাস্তর্ােী িা আইনজীিীটদে 

দাডখলকৃর্ েে সমূটেে উেে মর্ামর্সে এযাডসসট্যান্ট পেডজস্ট্রাে (অেঃ ও আডেল) এে ডনর্ে উেস্থােন। 
 
(গ)  পেিমার্কস দেখাস্তর্ােী অথিা র্াটদে আইনজীিীটদে ডচঠিে পপ্রডক্ষটর্ েে পপ্রেণ। 
 
(ঘ)  সমটি সমটি সের্ােী পেডজস্ট্রাে (অেঃ ও আডেল) র্র্তকর্ অডে কর্ অন্যান্য দাডিত্ব োলন র্েণ। 

 
(ঙ)  েযাইব্যযনাটলে র্াটয ক চাডের্ র্াগজেোডদ পেডজস্ট্রাে/এযাডসস্ট্যান্ট পেডজস্ট্রাে (অেঃ ও আডেল) এে ডনর্ে পেি। 

 
(চ)  র্াে অডিনস্থ র্ম কচােীটদে িাডষ কর্ পগােনীি প্রডর্টিদন প্রদান। 

 
(ছ)        এক্সাডমনাে-১ ছুটিটর্ থার্টল র্াে ছুটির্ালীন সমটি ডির্ল্প র্ম কর্র্কা ডেটসটি দাডিত্ব  োলন র্ো। 

 
নেিমার্ক এক্সাডমনাে-১২ (চেগ্রাম): 

 

(র্) পেিমার্ রুল ১৯৬৩- এিং ১১ ডিডিে আটলাটর্ ৪থ ক ডসডিউটলে দ্রটব্যে পয পেণী ডিন্যাস পদিা েটিটছ পস পেণী ডিন্যাস অনুযািী প্রাপ্ত সর্ল 

প্রর্াে দেখাস্ত গ্রেন র্ো এিং পেডজটস্ট্রিটনে ডনডমি ও অন্যান্য র্াটজে জন্য প্রিান র্ায কালটি পপ্রেণ র্ো । 

 
(খ)  পেণী িন্টন অনুযািী পেিমার্কস আইন, ডিডি ও আন্তজকাডর্র্ সংস্থা সমূটেে ডনিমর্ানুন অনুযািী পেিমার্কস দেখাস্তসমূটেে েেীক্ষা-ডনেীক্ষা 

ও এে প্রডর্টিদন প্রণিটনে লটক্ষয পিপুটি পেডজস্ট্রাে (টেিমার্ক) এে ডনর্ে পপ্রেণ র্ো । 

 
(গ)  অডিনস্থ িাখা সমূটেে সর্ল র্ায কািলী র্দাের্ী র্ো এিং এর্দসম্পডর্কর্ ডিষটি পেিমার্কস দেখাস্তর্ােী িা আইনজীিীটদে দাডখলকৃর্ 

েে পিপুটি পেডজস্ট্রাে (টেিমার্ক) এে ডনর্ে পপ্রেণ র্ো । 

 
(ঘ)  পেিমার্কস দেখাস্তর্ােী অথিা র্াটদে আইনজীিীটদে ডচঠি পিপুটি পেডজস্ট্রাে (টেিমার্কস) এে ডনর্ে পপ্রেণ র্ো । 
 
(ঙ)  র্াে অডিনস্থ র্ম কচােীটদে িাডষ কর্ পগােনীি প্রডর্টিদন প্রদান। 

 
(চ)        পিপুটি পেডজস্ট্রাে র্র্তকর্ প্রদি অন্য পর্ান দাডিত্ব োলন। 

 
এৎূডসস্ট্যান্ট পেিমার্ক এক্সাডমনাে-৩: 

 
(র্)  পেণী িন্টন অনুযািী পেিমার্কস আইন, ডিডি ও আন্তজকাডর্র্ সংস্থা সমূটেে ডনিমর্ানুন অনুযািী পেিমার্কস দেখাস্তসমূটেে উেে র্ায কর্েী 

েদটক্ষে গ্রেন এিং উোে প্রডর্টিদন প্রণিনপূি কর্ অনুটমাদটনে জন্য পেিমার্কস এক্সাডমনাে-১২  এে ডনর্ে উেস্থােন র্ো। 

 
(খ)  অডিনস্থ িাখা সমূটেে সর্ল র্ায কািলী র্দাের্ী র্েটিন এিং এর্দসম্পডর্কর্ ডিষটি পেিমার্কস দেখাস্তর্ােী িা আইনজীিীটদে দাডখলকৃর্ 

েে সমূটেে উেে মর্ামর্সে পেিমার্ক এক্সাডমনাে-১২  এে ডনর্ে উেস্থােন র্ো। 

 
(গ)  পেিমার্কস দেখাস্তর্ােী অথিা র্াোটদে আইনজীিীটদে ডচঠিে পপ্রডক্ষটর্ েে পপ্রেটণে ব্যিস্থা গ্রেটণ পেিমার্ক এক্সাডমনাে-১২ পর্ সোির্া 

র্ো। 

 
(ঘ)  পেিমার্ক এক্সাডমনাে-১২ র্র্তকর্ অডে কর্ অন্য পর্ান দাডিত্ব োলন র্ো। 

 
(ঙ) এক্সাডমনাে  পেিমার্ক (১২) ছুটিটর্ থার্টল র্াে ছুটির্ালীন সমটি ডির্ল্প র্ম কর্র্কা ডেটসটি দাডিত্ব োলন র্ো। 

 
পিপুটি পেডজষ্ট্রাে ( পেটেন্ট ও ডিজাইন ): 

 
(K) পেটেন্ট ও ডিজাইন উইং এে  অডিনস্থ সর্ল র্ম কর্র্কা ও র্ম কচােীগটণে র্াজর্ম ক র্দাের্ী । 

 



 11 

(L) পেডজষ্ট্রাে র্র্তকর্ পেটেন্ট এে চুিান্ত অনুটমাদন, এল, ডে স্বাক্ষে এিং আেীল ডনস্পডি ব্যর্ীর্ অন্য সর্ল র্ায কক্রম র্দাের্ ও ডনস্পডি র্ো। 

সাটি কডিটর্ে স্বাক্ষে এিং িাডর্টলে শুনাডন ব্যর্ীর্ অন্যসি র্ায কক্রম র্দাের্ ও ডনস্পডি র্ো। 

 
(M) পেটেন্ট েিডর্ পজােদাে ও আধুডনর্ীর্েণ ও পেটেন্ট লাইটসডসং ব্যিস্থাে ব্যাোটে পেডজষ্ট্রােটর্ সোির্া প্রদান । 

 
(N) পেটেন্ট এযাক্ট ও সংডিষ্ট রুলস্ প্রণিন ও সংটিািন, পেটেন্ট ডিটিষত্বনামা ও পেটেন্ট সম্পডর্কর্ দডললাডদ মুদ্রণ ও প্রর্ািনাে ব্যাোটে 

পেডজষ্ট্রােটর্  সোির্া প্রদান । 

 
(O) ডিজাইন পেডজটস্ট্রিন প্রদাটন পেডজষ্ট্রাটেে চুিান্ত অনুটমাদন গ্রেন । 

 
(P) পেডজষ্ট্রাটেে অনুটমাদনক্রটম ডিজাইন পর্টসে শুনানী গ্রেন এিং যথাযথ প্রডক্রিাি ডনস্পডিে র্ায কক্রম গ্রেন। 

 
(Q) পেটেন্ট ও ডিজাইটনে আেীল ও িাডর্টলে র্াজর্ম ক র্দাের্ী । 

 
(R) পেটেন্ট ও ডিজাইটনে সাচ ক নডথ প্রস্ত্ির্ র্োে র্াজর্ম ক র্দাের্ ও ডনস্পডি র্েণ । 

 
(S) পেটেন্ট ও ডিজাইন সম্পডর্কর্ পগটজে ডিজ্ঞডপ্তে র্াজর্ম ক পদখাটিানা ও সম্পাদন । 

 
(T) নীডর্ ডনি কােণী ব্যাোটে পেডজষ্ট্রােটর্ সোির্া প্রদান  । 

 
(U) আন্তজকাডর্র্ আইটনে সটে সংগডর্ পেটখ পেটেন্ট ও ডিজাইন আইন যুটগােটযাগী ও আধুডনর্ীর্েটণ সের্ােটর্  েোমি ক প্রদান র্োে 

ব্যাোটে পেডজষ্ট্রােটর্ সোির্া প্রদান  । 

 
(V) পেটেন্ট, ডিজাইন ও পেিমার্ক অডিদপ্তটেে উন্নিটনে লটক্ষয প্রটিাজনীি প্রর্ল্প প্রণিন ও িাস্তিািন র্োে ব্যাোটে পেডজষ্ট্রােটর্  সোির্া   

প্রদান । 

 
(W) অডিদপ্তটেে র্ম কর্র্কাবৃটেে সি কাধুডনর্ র্াডেগডে জ্ঞান ও দক্ষর্া অজকনসে মানিসম্পদ উন্নিটনে লটক্ষয প্রটিাজনীি ব্যিস্থা গ্রেণ র্োে 

ব্যাোটে পেডজষ্ট্রােটর্ সোির্া প্রদান । 

 
(X) প্রযুডক্ত েস্তান্তে/আেেটণ অন্যান্য আইটনে আটলাটর্ জার্ীি স্বাথ ক সংেক্ষণ র্োে ব্যাোটে পেডজষ্ট্রােটর্ সোির্া প্রদান । 

 
(Y) পদটি ডিল্পািটনে লটক্ষয ডিল্প সম্পডি সম্পটর্ক জনসটচর্নর্া বৃডিে জন্য সের্ােটর্ প্রটিাজনীি েোমি ক প্রদান র্োে ব্যাোটে পেডজষ্ট্রােটর্  

সোির্া প্রদান । 

 
(র্) অিীনস্থ র্ম কর্র্কা/র্ম কচােীটদে িাডষ কর্ পগােনীি অনুটিদন ডলখন/ অনুস্বাক্ষে । 

 
(থ) পিপুটি পেডজষ্ট্রাে (টেিমার্কস) এে অনুেডস্থডর্টর্ র্াঁে  ডির্ল্প র্ম কর্র্কা ডেটসটি দাডিত্ব োলন র্ো। 

 
(দ)        পেডজষ্ট্রাটেে অনুটমাদনক্রটম  সংডিডিিি পেটেন্ট ও ডিজাইন সম্পডর্কর্ প্রটিাজনীি র্ায কক্রম গ্রেণ ও  প্রটিাজনীি পক্ষটে ডনিমানুযািী   

 

            শুনাণী গ্রেণ ও ডনষ্পডি  । 

 
(ি) অিীনস্থ র্ম কর্র্কাটদে ননডমডির্ ছুটি মঞ্জুে  । 

 
(ন)        সের্াে ও পেডজষ্ট্রাে র্র্তকর্ অডে কর্ অন্যান্য দাডিত্ব সম্পাদন  । 

 
এযাডসস্ট্যান্ট পেডজস্ট্রাে (টেটেন্ট -৫) ( পেণী- এ, ডি ও ডস ): 

 
(K) েেীক্ষর্ েদাথ ক, েেীক্ষর্ েসািন, েেীক্ষর্ কৃডষ এিং েেীক্ষর্ পেক্সোইল পের্টনালডজে সংডিষ্ট ডিষি ডিডির্ পের্ডনর্যাল র্াজসমূে 

র্দাের্ পূি কর্ পিপুটি-পেডজস্ট্রােটর্ সোির্া  র্ো । 

 
(L) আন্তজকাডর্র্ পেটেন্ট ক্লাডসডিটর্িন অনুযািী পেটেন্ট িকুটমটন্টে পেণী ডিন্যাস র্টে পেটেটন্টে নতুনত্ব অনুসন্ধাটনে র্াজ র্দাের্ র্ো । 

 
(M) পেটেন্ট ও ডিজাইন এযাক্ট ও রুলস্ অনুযািী পেটেন্ট দেখাস্তর্ােীে নাম সূচর্ এিং পেটেন্ট সম্পডর্কর্ ডিষি অথিা পেটেটন্টে সােমম ক এিং 

অন্যান্য পের্ডনর্যাল আনুষডের্ ডিষি প্রর্ািনাে জন্য পগটজে পনাটিডিটর্িন প্রস্ত্ির্ র্টে  ঊর্ধ্কর্ন র্র্তকেটক্ষে ডনর্ে পেি র্ো । 

 
(N) ডিশ্বটমিা সম্পডি সংস্থা র্র্তকর্ ডিশ্ব পেটেন্ট েডেসংখ্যান প্রর্ািনাে জন্য পেটেন্ট সম্পডর্কর্ প্রটিাজনীি িাো প্রস্ত্ির্ র্ো । 
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(O) পেটেন্ট ডিটিষত্বনামা, ড্রডিং, িেম মুদ্রটণে র্াজ, ডুডিটর্ে ডিটিষত্বনামা ও ড্রডিং এে সংটিািটনে র্াজ র্দাের্ র্ো এিং পেটেডন্টটদে 

ডনর্ে মুডদ্রর্ পেটেন্টও ড্রডিং সেিোে র্ো । 

 
(P) পেটেন্ট পেডজষ্ট্রাে, পলোস ক পেটেন্ট পপ্রেণ প্রভৃডর্ র্াজ র্দাের্ র্ো । 

 
(Q) পেটেন্ট নিািন, পেটেন্ট গ্রেণ, পেটেন্ট পুনি কোল, পেটেন্ট ডিটোডির্া এিং পেটেন্ট মঞ্জুডেে েেির্ণী  র্াজর্ম ক র্দাের্ র্ো । 

 
(R) পেটেন্ট দেখাস্ত সমূে, েেীক্ষর্ (টেটেন্ট) গটনে ডনর্ে ডিষি অনুযািী েেীক্ষাে জন্য িোদ্দ র্ো । 

 
(S) অন্যান্য পেটেন্ট সম্পডর্কর্ র্াজর্টম ক পিপুটি পেডজস্ট্রাে িা পেডজস্ট্রােটর্ সাোয্য র্ো । 

 
(T) পেডজস্ট্রাে এিং পিপুটি পেডজস্ট্রাে (টেটেন্ট ও ডিজাইন ) র্র্তকর্ অডে কর্ অন্য পর্ান দাডিত্ব োলন । 

 
(U) পেটেন্ট সম্পডর্কর্ ডিডিিি র্াজর্ম ক, এযাক্ট, রুলস্ প্রভৃডর্ সংটিািন েডেির্কন ও েডেিি কটনে র্াজর্ম ক র্দাের্ র্ো এিং নীডর্ডনি কােণী 

সংডিস্ট্ র্াটজ পিপুটি পেডজস্ট্রাে (টেটেন্ট ও ডিজাইন ) পর্ সোির্া র্ো । 

 
(V) এযাডসস্ট্যান্ট পেডজস্ট্রাে (ডি,ই) ছুটিটর্ পগটল র্াঁে ছুটির্ালীন ডির্ল্প র্ম কর্র্কা ডেটসটি দাডিত্ব োলন র্ো । 

 
এক্সাডমনাে, পেটেন্ট  -১৩ ( েদাথ ক ) 

 
েদাথ কডিদ্যা সংক্রান্ত পেটেন্ট দেখাস্ত সমূেঃ 

 
(K) পেটেন্ট ডিটিষত্বনামা ও ড্রডিং পেটেন্ট ও ডিজাইন এযাটক্টে ৫ নং িাো অনুযািী র্াডেগডে েেীক্ষা র্ো । 

 
(L) পেটেটন্টে নতুনত্ব অনুসন্ধান র্ো । 

 

(M) International Patent Classification (IPC) অনুযািী পেটেটন্টে পেণী ডিন্যাস র্ো । 

 
(N) পগটজে ডিজ্ঞডপ্তে জন্য আডিষ্কাটেে সােমম ক প্রস্ত্ির্ র্ো । 

 
(O) শুনাডনে সমি পিপুটি পেডজস্ট্রাে (টেটেন্ট ও ডিজাইন ) িা এযাডসস্ট্যান্ট পেডজষ্ট্রােটর্ সোির্া র্ো । 

 
(P) পেটেন্ট ও ডিজাইন এযাক্ট ১৯১১ এে ১৭ ও ৬২ িাো অনুযািী দেখাস্ত গ্রেটণে পূি ক এিং েটে আডিষ্কাটেে সংটিািনী েেীক্ষা র্ো এিং 

প্রডর্টিদন পেি র্ো । 

 
(Q) পেডজস্ট্রাে, পিপুটি পেডজস্ট্রাে (টেটেন্ট ও ডিজাইন) এিং এযাডসস্ট্যান্ট পেডজষ্ট্রাে (টেটেন্ট) র্র্তকর্ অডে কর্ অন্য পর্ান দাডিত্ব োলন র্ো । 

 
(R) এক্সাডমনাে-পেটেন্ট (েসািন) ছুটিটর্ পগটল র্াে অনুেডস্থডর্টর্ র্াে দাডিত্ব োলন র্ো । 

 
এক্সাডমনাে ,টেটেন্ট-১৪ ( েসািন ): 

 
েসািনডিদ্যা সংক্রামর্ পেটেন্ট দেখাস্ত সমূে : 

 
(K) পেটেন্ট ডিটিষত্বনামা ও ড্রডিং পেটেন্ট এযাটক্টে অনুযািী র্াডেগডে েেীক্ষা র্ো । 

 
(L) পেটেটন্টে নতুনত্ব অনুসন্ধাণ র্ো । 

 

(M) International Patent Classification (IPC) অনুযািী পেটেটন্টে পেণী ডিন্যাস র্ো । 

 
(N) পগটজে ডিজ্ঞডপ্তে জন্য আডিষ্কাটেে সােমম ক প্রস্ত্ির্ র্ো । 

 
(O) শুনাডনে সমি পিপুটি পেডজস্ট্রাে (টেটেন্ট ও ডিজাইন ) িা এযাডসস্ট্যান্ট পেডজস্ট্রাে (টেটেন্ট) পর্ সোির্া র্ো । 

 
(P) পেটেন্ট ও ডিজাইন এযাক্ট ১৯১১ এে ১৭ ও ৬২ িাো অনুাযািী দেখাস্ত গ্রেটণে পূটি ক এিং েটে আডিষ্কাটেে সংটিািনী েেীক্ষা র্ো এিং 

প্রডর্টিদন পেি র্ো । 

 
(Q) পিপুটি পেডজস্ট্রাে (টেটেন্ট ও ডিজাইন) এিং এযাডসস্ট্যান্ট পেডজস্ট্রাে (টেটেন্ট) র্র্তকর্ প্রদি অন্যান্য র্াজর্ম ক সম্পাদন র্ো । 
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(জ)       এক্সাডমনাে-পেটেন্ট (িাটম কডস) ছুটিটর্ পগটল র্াে অনুেডস্থডর্টর্ র্াে দাডিত্ব োলন র্ো । 

 
এক্সাডমনাে ,টেটেন্ট-১৫ (কৃডষ ): 

 
কৃডষডিদ্যা সংক্রাস্ত পেটেন্ট দেখাস্ত সমূে : 

 
(K) পেটেন্ট ডিটিষত্বনামা ও ড্রডিং পেটেন্ট ও ডিজাইন এযাক্ট ১৯১১ এে ৫ নং িাো অনুযািী র্াডেগডে েেীক্ষা র্ো । 

 
(L) পেটেটন্টে নতুনত্ব অনুসন্ধান র্ো । 

 

(M) International Patent Classification (IPC) অনুযািী পেটেটন্টে পেনী ডিন্যাস র্ো । 

 
(N) পগটজে ডিজ্ঞডপ্তে জন্য আডিষ্কাটেে সােমম ক প্রস্ত্ির্ র্ো । 

 
(O) শুনাডনে সমি  পিপুটি পেডজস্ট্রাে (টেটেন্ট ও ডিজাইন ) িা এযাডসস্ট্যান্ট পেডজষ্ট্রােটর্ সোির্া র্ো । 

 
(P) পেটেন্ট ও ডিজাইন এযাক্ট ১৯১১ এে ১৭ ও ৬২ িাো অনুযািী দেখাস্ত গ্রেটণে পূটি ক এিং েটে আডিষ্কাটেে সংটিািনী েেীক্ষা র্ো এিং 

প্রডর্টিদন পেি র্ো । 

 
(Q) পেটেন্ট ও ডিজাইন র্থ্য সংগ্রে, সংেক্ষণ ও সেিোটেে র্াজর্ম ক র্ো । 

 
(R) এক্সাডমনাে , পেটেন্ট  (টের্স্ট্াইল পের্টনালডজ) ছুটিটর্ পগটল র্াে অনুেডস্থডর্টর্ র্াে দাডিত্ব োলন র্ো । 

 
এক্সাডমনাে  (টেটেন্ট -১৬) (টের্স্ট্াইল পের্টনালডজ): 

 
পের্স্ট্াইল পের্টনালডজ সংক্রান্ত পেটেন্ট দেখাস্ত সমূেঃ 

 
(K) পেটেন্ট ডিটিষত্বনামা ও ড্রডিং পেটেন্ট এযাটক্টে অনুযািী র্াডেগডে েেীক্ষা র্ো । 

 
(L) পেটেটন্টে নতুনত্ব অনুসন্ধান র্ো । 

 

(M) International Patent Classification (IPC) অনুযািী পেটেটন্টে পেণী ডিন্যাস র্ো । 

 
(N) পগটজে ডিজ্ঞডপ্তে জন্য আডিষ্কাটেে সােমম ক প্রস্ত্ির্ র্ো । 

 
(O) শুনাডনে সমি  পিপুটি পেডজস্ট্রাে (টেটেন্ট ও ডিজাইন ) িা এযাডসস্ট্যান্ট পেডজস্ট্রাে (টেটেন্ট) পর্ সোির্া র্ো । 

 
(P) পেটেন্ট ও ডিজাইন এযাক্ট১৯১১ এে ১৭ ও ৬২ িাো অনুযািী দেখাস্ত গ্রেটণে পূটি ক এিং েটে আডিষ্কাটেে সংটিািনী েেীক্ষা র্ো এিং 

প্রডর্টিদন পেি র্ো । 

 
(Q) পিপুটি পেডজস্ট্রাে (টেটেন্ট ও ডিজাইন) এিং এযাডসস্ট্যান্ট পেডজস্ট্রাে (টেটেন্ট) র্র্তকর্ প্রদি অন্যান্য র্াজর্ম ক সম্পাদন  র্ো । 

 
(জ)       এক্সাডমনাে, পেটেন্ট (েদাথ ক) ছুটিটর্ পগটল র্াে অনুেডস্থডর্টর্ র্াে দাডিত্ব োলন র্ো । 

 
এযাডসস্ট্যানে পেডজস্ট্রাে -৬ (টেটেন্ট, পেণী- ডি, ই): 

 
েেীক্ষর্, র্ডিৎটর্ৌিল, েেীক্ষর্ িাটম কডস এিং েেীক্ষর্, পজটনটির্ ইডিডনিাডেং/ িাটিাটের্টনালডজে র্াজর্ম ক র্দাের্ পূি কর্ পিপুটি পেডজস্ট্রােটর্ 

সোির্া র্ো । 

 
(K) আন্তজকাডর্র্ পেটেন্ট ক্লাডসডিটর্িন অনুযািী পেটেন্ট িকুটমটন্টে পেণী ডিন্যাস র্টে পেটেটন্টে নতুনত্ব অনুসন্ধাটনে র্াজ র্দাের্ র্ো । 

 
(L) পেটেন্ট ও ডিজাইন এযাক্ট ও রুলস্ অনুযািী পেটেন্ট দেখাস্তর্ােীে নাম সূচর্ এিং পেটেন্ট সম্পডর্কর্ ডিষি অথিা পেটেটন্টে সােমম ক 

এিং অন্যান্য পের্ডনর্যাল আনুষডের্ ডিষি প্রর্ািনাে জন্য পগটজে পনাটিডিটর্িন প্রস্ত্ির্ র্টে ঊিকর্ন র্র্তকেটক্ষে ডনর্ে পেি র্ো । 

 

(M) ডিশ্বটমিা সম্পডি সংস্থা (WIPO) র্র্তকর্ ডিশ্বটেটেন্ট েডেসংখ্যান প্রর্ািনাে জন্য পেটেন্ট সম্পডর্কর্ প্রটিাজনীি িাো প্রস্ত্ির্ র্ো । 

 
(N) পেটেন্ট ডিটিষত্বনামা, ড্রডিং, িেম মুদ্রটণে র্াজ, ডুডিটর্ে ডিটিষত্বনামা ও ড্রডিংটিে সংটিািটনে র্াজ র্দাের্ র্ো এিং 

পেটেডন্টটদে ডনর্ে মুডদ্রর্ পেটেন্ট ও ড্রডিং সেিোে র্ো । 
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(O) পেটেন্ট পেডজষ্ট্রাে, পলোস ক পেটেন্ট পপ্রেণ প্রভৃডর্ র্াজ র্দাের্ র্ো । 

 
(P) পেটেন্ট নিািন, পেটেন্ট গ্রেণ, পেটেন্ট পুনি কোল, পেটেন্ট ডিটোডির্া এিং পেটেন্ট মঞ্জুডেে েেির্ণী  র্াজর্ম ক র্দাের্ র্ো । 

 
(Q)  পেডজস্ট্রাে /টিপুটি পেডজস্ট্রাটেে অনুটমাদসক্রটম  পেটেন্ট দেখাস্ত, েেীক্ষর্-পেটেটন্টে ডনর্ে ডিষি অনুযািী েেীক্ষাে জন্য প্রদান র্ো । 

 
(R) অন্যান্য পেটেন্ট সম্পডর্কর্ র্াজর্ম ক পিপুটি পেডজস্ট্রাে িা পেডজস্ট্রােটর্ সাোয্য র্ো । 

 
(S) পেডজস্ট্রাে এিং পিপুটি পেডজস্ট্রাে (টেটেন্ট ও ডিজাইন ) র্র্তকর্ অডে কর্  অন্য পর্ান দাডিত্ব োলন । 

 
(T) পেটেন্ট সম্পডর্কর্ ডিডিিি র্াজর্ম ক, এযাক্ট, রুলস্ প্রভৃডর্ সংটিািন েডেির্কন ও েডেিি কটনে র্াজর্ম ক র্দাের্ র্ো এিং নীডর্ ডনি কােণী 

ও সংডিস্ট্ র্াটজ পিপুটি পেডজস্ট্রাে (টেটেন্ট ও ডিজাইন ) পর্ সোির্া র্ো । 

 
(ে)        এযাডসস্ট্যান্ট পেডজস্ট্রাে (টেটেন্ট পেনী এ,ডি,) ছুটিটর্ পগটল র্াে ছুটির্ালীন ডির্ল্প র্ম কর্র্কা ডেটসটি দাডিত্ব োলন র্ো । 

 
এক্সাডমনাে , পেটেন্ট -১৭ ( র্ডিৎ  পর্ৌিল ): 

 
র্ডিৎ পর্ৌিল ডিদ্যা সংক্রান্ত পেটেন্ট দেখাস্ত সমূেঃ 

 
(K) পেটেন্ট ডিটিষত্বনামা ও ড্রডিং পেটেন্ট ও ডিজাইন এযাটক্টে ৫ নং িাো অনুযািী র্াডেগডে েেীক্ষা র্ো । 

 
(L) পেটেটন্টে নতুনত্ব অনুসন্ধান র্ো । 

 

(M) International Patent Classification (IPC) অনুযািী পেটেটন্টে পেণী ডিন্যাস র্ো । 

 
(N) পগটজে ডিজ্ঞডপ্তে জন্য আডিষ্কাটেে সােমম ক প্রস্ত্ির্ র্ো । 

 
(O) শুনাডনে সমি পিপুটি পেডজস্ট্রাে (টেটেন্ট ও ডিজাইন ) িা এযাডসস্ট্যান্ট পেডজষ্ট্রাে ( পেটেন্ট ) পর্ সোির্া র্ো । 

 
(P) পেটেন্ট ও ডিজাইন এযাক্ট ১৯১১ এে ১৭ ও ৬২ িাো অনুযািী দেখাস্ত গ্রেটণে পূটি ক এিং েটে আডিষ্কাটেে সংটিািনী েেীক্ষা র্ো এিং 

প্রডর্টিদন পেি র্ো । 

 
(Q) পিপুটি পেডজস্ট্রাে (টেটেন্ট ও ডিজাইন) এিং এযাডসস্ট্যান্ট পেডজষ্ট্রাে (টেটেন্ট) র্র্তকর্ অডে কর্ পয পর্ান দাডিত্ব োলন র্ো । 

 
(জ )       এক্সাডমনাে , পেটেন্ট  (যন্ত্রটর্ৌিল) ছুটিটর্ পগটল র্াে অনুেডস্থডর্টর্ র্াে দাডিত্ব োলন র্ো 

 
এক্সাডমনাে ,টেটেন্ট -১৮ (িাটম কডস): 

 
িাটম কডস সংক্রান্ত পেটেন্ট দেখাস্তসমূেঃ 

 
(K) পেটেন্ট ডিটিষত্বনামা ও ড্রডিং পেটেন্ট এযাক্ট অনুযািী র্াডেগডে েেীক্ষা র্ো । 

 
(L) পেটেটন্টে নতুনত্ব অনুসন্ধান র্ো । 

 

(M) International Patent Classification (IPC) অনুযািী পেটেটন্টে পেণী ডিন্যাস র্ো । 

 
(N) পগটজে ডিজ্ঞডপ্তে জন্য আডিষ্কাটেে সােমম ক প্রস্ত্ির্ র্ো । 

 
(O) শুনাডনে সমি  পিপুটি পেডজস্ট্রাে (টেটেন্ট ও ডিজাইন ) িা এযাডসস্ট্যান্ট পেডজস্ট্রাে (টেটেন্ট) পর্ সোির্া র্ো । 

 
(P) পেটেন্ট ও ডিজাইন এযাক্ট ১৯১১ এে ১৭ ও ৬২ িাো অনুযািী দেখাস্ত গ্রেটণে পূটি ক এিং েটে আডিষ্কাটেে সংটিািনী েেীক্ষা র্ো এিং 

প্রডর্টিদন পেি র্ো । 

 
(Q) পেডজস্ট্রাে, পিপুটি পেডজস্ট্রাে (টেটেন্ট ও ডিজাইন) অথিা এযাডসস্ট্যান্ট পেডজস্ট্রাে (টেটেন্ট ) র্র্তকর্ প্রদি অন্যান্য র্াজর্ম ক র্ো । 

 
(জ)  এক্সাডমনাে, পেটেন্ট (েসািন) ছুটিটর্ পগটল র্াে অনুেডস্থডর্টর্ র্াে দাডিত্ব োলন র্ো 
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এক্সাডমনাে পেটেন্ট -১৯ (টজটনটির্ ইডিডনিাডেং/ িাটিাটের্টনালডজ):  

 
পজটনটির্ ইডিডনিাডেং/িাটিাটের্টনালডজ সংক্রান্ত পেটেন্ট দেখাস্ত সমূেঃ 

 
(K) পেটেন্ট ডিটিষত্বনামা ও ড্রডিং পেটেন্ট এযাক্ট অনুযািী র্াডেগেী েেীক্ষা র্ো । 

 
(L) পেটেটন্টে নর্নুত্ব অনুসন্ধান র্ো । 

 

(M) International Patent Classification (IPC) অনুযািী পেটেটন্টে পেণী ডিন্যাস র্ো । 

 
(N) পগটজে ডিজ্ঞডপ্তে জন্য আডিষ্কাটেে সােমম ক প্রস্ত্ির্ র্ো । 

 
(O) শুনাডনে সমি  পিপুটি পেডজস্ট্রাে (টেটেন্ট ও ডিজাইন ) িা এযাডসস্ট্যান্ট পেডজষ্ট্রাে (টেটেন্ট) পর্ সোির্া র্ো । 

 
(P) পেটেন্ট ও ডিজাইন এযাক্ট ১৯১১ এে ১৭ ও ৬২ িাো অনুযািী দেখাস্ত গ্রেটণে পূটি ক এিং েটে আডিষ্কাটেে সংটিািনী েেীক্ষা র্ো এিং 

প্রডর্টিদন পেি র্ো । 

 
(Q) পেডজস্ট্রাে, পিপুটি পেডজস্ট্রাে (টেটেন্ট ও ডিজাইন) এিং এযাডসস্ট্যান্ট পেডজষ্ট্রাে (টেটেন্ট) র্র্তকর্ প্রদি অন্যান্য র্াজর্ম ক র্ো । 

 
(জ)  এক্সাডমনাে, পেটেন্ট (ইনিেটমিন ও র্মুডনটর্িন) ছুটিটর্ পগটল র্াে অনুেডস্থডর্টর্ র্াে দাডিত্ব োলন র্ো। 

 
এক্সাডমনাে , পেটেন্ট -২০ ( ইনিেটমিন ও র্মুডনটর্িন):  

 
ইনিেটমিন ও র্মুডনটর্িন সংক্রান্ত পেটেন্ট দেখাস্ত সমূেঃ 

 
(K) পেটেন্ট ডিটিষত্বনামা ও ড্রডিং পেটেন্ট এযাক্ট অনুযািী র্াডেগডে েেীক্ষা র্ো । 

 
(L) পেটেটন্টে নতুনত্ব অনুসন্ধান র্ো । 

 

(M) International Patent Classification (IPC) অনুযািী পেটেটন্টে পেণী ডিন্যাস র্ো । 

 
(N) পগটজে ডিজ্ঞডপ্তে জন্য আডিষ্কাটেে সােমম ক প্রস্ত্ির্ র্ো । 

 
(O) শুনাডনে সমি  পিপুটি পেডজস্ট্রাে (টেটেন্ট ও ডিজাইন ) িা এযাডসস্ট্যান্ট পেডজস্ট্রাে (টেটেন্ট) পর্ সোির্া র্ো । 

 
(P) পেটেন্ট ও ডিজাইন এযাক্ট ১৯১১ এে ১৭ ও ৬২ িাো অনুযািী দেখাস্তগ্রেটণে পূটি ক এিং েটে আডিষ্কাটেে সংটিািনী েেীক্ষা র্ো এিং 

প্রডর্টিদন পেি র্ো । 

 
(Q) পিপুটি পেডজস্ট্রাে (টেটেন্ট ও ডিজাইন) এিং এযাডসস্ট্যান্ট পেডজস্ট্রাে (টেটেন্ট) র্র্তকর্ প্রদি অন্যান্য র্াজর্ম ক সম্পাদন র্ো । 

 
(জ)       এক্সাডমনাে, পেটেন্ট (টজটনটির্ ইডিডনিাডেং) ছুটিটর্ পগটল র্াে অনুেডস্থডর্টর্ র্াে দাডিত্ব োলন র্ো। 

 
এযাডসস্ট্যান্ট পেডজস্ট্রাে -৭ (টেটেন্ট পেণী - এি,ডজ,এইচ ): 

 
(K) েেীক্ষর্, ইনিেটমিন ও র্ডমউডনটর্িন পের্টনালডজ, েেীক্ষর্, যন্ত্রটর্ৌিল এিং েেীক্ষর্, নজি  েসািন/টর্ডমটর্ৌিলগটণে  র্াজর্ম ক 

র্দাের্ র্ো এিং পিপূটি পেডজস্ট্রাটর্ সোির্া র্ো । 

 
(খ) আন্তজকাডর্র্ পেটেন্ট ক্লাডসডিটর্িন অনুযািী পেটেন্ট িকুটমটন্টে পেণী ডিন্যাস র্টে পেটেটন্টে নতুনত্ব অনুসন্ধাটনে র্াজ র্দাের্ র্ো । 

 
(M) পেটেন্ট ও ডিজাইন এযাক্ট ও রুলস্ অনুযািী পেটেন্ট দেখাস্তর্ােীে নাম সূচর্ এিং পেটেন্ট সম্পর্কর্ ডিষি অথিা পেটেটন্টে সােমম ক এিং 

অন্যান্য পের্ডনর্যাল আনুষডের্ ডিষি প্রর্ািনাে জন্য পগটজে পনাটিডিটর্িন প্রস্ত্ির্ র্টে ঊিকর্ন র্র্তকেটক্ষে ডনর্ে পেি র্ো । 

 
(N) ডিশ্বটমিা সম্পডি সংস্থা র্র্তকর্ ডিশ্বটেটেন্ট েডেসংখ্যান প্রর্ািনাে জন্য পেটেন্ট সম্পডর্কর্ প্রটিাজনীি িাো প্রস্ত্ির্ র্ো । 

 
(O) পেটেন্ট ডিটিষত্বনামা, ড্রডিং, িেম মুদ্রটণে র্াজ, ডুডিটর্ে ডিটিষত্বনামা ও ড্রডিংটিে সংটিািটনে র্াজ র্দাের্ র্ো এিং পেটেডন্টটদে 

ডনর্ে মুডদ্রর্ পেটেন্ট ও ড্রডিং সেিোে র্ো । 

 
(P) পেটেন্ট পেডজষ্ট্রাে, পলোস ক পেটেন্ট পপ্রেণ প্রভৃডর্ র্াজ র্দাের্ র্ো । 
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(Q) পেটেন্ট নিািন, পেটেন্ট গ্রেণ, পেটেন্ট পুনি কোল, পেটেন্ট ডিটোডির্া এিং পেটেন্ট মঞ্জুডেে েেির্ণী  র্াজর্ম ক র্দাের্ র্ো । 

(R) পেটেন্ট দেখাস্ত, েেীক্ষর্-পেটেটন্টে ডনর্ে ডিষি অনুযািী েেীক্ষাে জন্য উেস্থােন র্ো । 

 
(S) অন্যান্য পেটেন্ট সম্পডর্কর্ র্াজর্ম ক পিপুটি পেডজস্ট্রাে  িা পেডজস্ট্রােটর্ সাোয্য র্ো । 

 
(T) পেডজস্ট্রাে এিং পিপুটিটেডজস্ট্রাে পেটেন্ট ও ডিজাইন  র্র্তকর্ অডে কর্ পয পর্ান দাডিত্ব োলন । 

 
(U) পেটেন্ট সম্পডর্কর্ ডিডিিি র্াজর্ম ক, এযাক্ট, রুলস্ প্রভৃডর্ সংটিািন েডেির্কন ও েডেিি কটনে র্াজর্ম ক র্দাের্ র্ো এিং নীডর্ ডনি কােণী ও 

সংডিস্ট্ র্াটজ পিপুটি পেডজস্ট্রাে (টেটেন্ট ও ডিজাইন ) পর্ সোির্া র্ো । 

 
(V) এযাডসস্ট্যান্ট পেডজস্ট্রাে (টেটেন্ট পেনী ডস,ডি,ই) ছুটিটর্ পগটল র্াে ছুটির্ালীন ডির্ল্প র্ম কর্র্কা ডেটসটি দাডিত্ব োলন র্ো । 

 
এক্সাডমনাে,  পেটেন্ট -২১ ( যন্ত্র পর্ৌিল): 

 

যন্ত্র পর্ৌিল সংক্রান্ত পেটেন্ট দেখাস্ত সমূে : 

 
(K) পেটেন্ট ডিটিষত্বনামা ও ড্রডিং পেটেন্ট এযাক্ট অনুযািী র্াডেগডে েেীক্ষা র্ো । 

 
(L) পেটেটন্টে নতুনত্ব অনুসন্ধান র্ো । 

 

(M) International Patent Classification (IPC) অনুযািী পেটেটন্টে পেণী ডিন্যাস র্ো । 

 
(N) পগটজে ডিজ্ঞডপ্তে জন্য আডিষ্কাটেে সােমম ক প্রস্ত্ির্ র্ো । 

 
(O) শুনাডনে সমি পিপুটি পেডজস্ট্রাে (টেটেন্ট ও ডিজাইন ) িা এযাডসস্ট্যান্ট পেডজস্ট্রাে (টেটেন্ট) পর্ সোির্া র্ো । 

 
(P) পেটেন্ট ও ডিজাইন এযাক্ট ১৯১১ এে ১৭ ও ৬২ িাো অনুযািী দেখাস্ত গ্রেটণে পূটি ক এিং েটে আডিষ্কাটেে সংটিািনী েেীক্ষা র্ো এিং 

প্রডর্টিদন পেি র্ো । 

 
(Q) পিপুটি পেডজস্ট্রাে (টেটেন্ট ও ডিজাইন) এিং এযাডসস্ট্যান্ট পেডজস্ট্রাে (টেটেন্ট) র্র্তকর্ প্রদি অন্যান্য র্াজর্ম ক র্ো । 

 
(জ)       এক্সাডমনাে, পেটেন্ট (র্ডেৎ পর্ৌিল) ছুটিটর্ পগটল র্াে অনুেডস্থডর্টর্ র্াে দাডিত্ব োলন র্ো। 

 
এক্সাডমনাে পেটেন্ট -২২ ( নজি েসািন/টর্ডমটর্ৌিল): 

 
নজি েসািন/টর্ডমর্যাল  প্রটর্ৌিল সংক্রান্ত পেটেন্ট দেখাস্ত সমূে : 

 
(র্) পেটেন্ট ডিটিষত্বনামা ও ড্রডিং পেটেন্ট এযাক্ট অনুযািী র্াডেগডে েেীক্ষা র্ো । 

 
(খ) পেটেটন্টে নতুনত্ব অনুসন্ধান র্ো । 

 

(M)       International Patent Classification (IPC) অনুযািী পেটেটন্টে পেণী ডিন্যাস র্ো । 

 
(N)       পগটজে ডিজ্ঞডপ্তে জন্য আডিষ্কাটেে সােমম ক প্রস্ত্ির্ র্ো । 

 
(O)       শুনাডনে সমি  পিপুটি পেডজস্ট্রাে (টেটেন্ট ও ডিজাইন ) িা এযাডসস্ট্যান্ট পেডজস্ট্রাে (টেটেন্ট) পর্ সোির্া র্ো । 

 
(P) পেটেন্ট ও ডিজাইন এযাক্ট ১৯১১ এে ১৭ ও ৬২ িাো অনুযািী দেখাস্ত গ্রেটণে পূটি ক এিং েটে আডিষ্কাটেে সংটিািনী েেীক্ষা র্ো এিং   

প্রডর্টিদন পেি র্ো । 

 
(Q)       পিপুটি পেডজস্ট্রাে (টেটেন্ট ও ডিজাইন) এিং এযাডসস্ট্যান্ট পেডজস্ট্রাে (টেটেন্ট) র্র্তকর্ প্রদি অন্যান্য র্াজর্ম ক র্ো । 

 
(জ)        এক্সাডমনাে, পেটেন্ট (িাটম কডস) ছুটিটর্ পগটল র্াে অনুেডস্থডর্টর্ র্াে দাডিত্ব োলন র্ো। 
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এযাডসস্ট্যান্ট পেডজষ্ট্রাে -৮(ইন্ডাডষ্ট্রিাল ডিজাইন ): 

 
(K) নতুনত্ব ও পমৌডলর্ত্ব ডনি কােটণে জন্য পেণীিি ডিজাইটনে সাচ ক িাইল প্রস্ত্ির্, ব্যিোে ও সংেক্ষটণে র্াজর্ম ক র্দাের্ পূি কর্ পিপুটি 

পেডজস্ট্রাটর্  সোির্া র্ো । 

 
(L) ডিজাইন আেীল, িাডর্ল ও নিািটনে র্াজর্ম ক র্দাের্ র্ো । 

 
(M) ডিশ্বটমিা সম্পডি সংস্থাি পপ্রেটণে জন্য ডিজাইন সম্পডর্কর্ েডেসংখ্যন প্রস্ত্ির্ র্ো । 

 
(N) ডিজাইন এযাক্ট ও ডিডি সংটিািন, েডেির্কন ও আধুডনর্ীর্েটণে ব্যাোটে পিপুটি পেডজস্ট্রাে (টেটেন্ট ও ডিজাইন ) িা পেডজস্ট্রােটর্ েোমি ক 

ও সোির্া প্রদান র্ো । 

 
(O) পেডজস্ট্রাে এিং পিপুটি পেডজস্ট্রাে (টেটেন্ট ও ডিজাইন ) র্র্তকর্ অডে কর্ পয পর্ান দাডিত্ব োলন র্ো । 

 
(P) ইন্ডাডস্ট্রিাল ডিজাইটনে র্থ্য সংগ্রে, সংেক্ষণ ও সেিোটেে র্াজর্ম কসমূে র্দাের্ র্ো । 

 
(Q) ইন্ডাডস্ট্রিাল ডিজাইটনে  পেণীিি িকুটমন্ট প্রস্ত্ির্ র্োে র্াজর্ম ক র্দাের্ র্ো। 

 
(R) ইন্ডাডস্ট্রিাল ডিজাইন সম্পডর্কর্ ডিডিিি র্াজর্ম ক, এযাক্ট, রুলস্ প্রভৃডর্ সংটিািন েডেির্কন ও েডেিি কটনে র্াজর্ম ক র্দাের্ র্ো এিং 

নীডর্ ডনি কােণী র্াটজ পিপুটি পেডজস্ট্রাে (টেটেন্ট ও ডিজাইন) পর্ সোির্া র্ো । 

 
(S) এযাডসস্ট্যান্ট পেডজস্ট্রাে (টেটেন্ট পেনী এ, ডি) ছুটিটর্ পগটল র্াে ছুটির্ালীন ডির্ল্প র্ম কর্র্কা ডেটসটি দাডিত্ব োলন র্ো । 

 
এক্সাডমনাে, ডিজাইন -২৩ ( ইন্ডাডষ্ট্রিাল ডিজাইন,  পেণী,  ১-৭): 

 
(র্)     পেটেন্টস্ ও ডিজাইনস্ এযাক্ট ১৯১১ ও রুলস্ ১৯৩৩ অনুযািী ইন্ডাডস্ট্রিাল ডিজাইটনে  ১-৭  পেণীর্ভক্ত ডিজাইটনে নতুনত্ব ও পমৌডলর্ত্ব   

েেীক্ষা র্ো । 

 
(খ)        শুনাডনটর্ পিপুটি পেডজস্ট্রাে িা র্াঁে ক্ষমর্াপ্রাপ্ত র্ম কর্র্কাটর্ সোির্া র্ো । 

 
(গ)        সাচ ক িাইল প্রস্ত্ির্ র্ো । 

 
(ঘ)        ডনিন্ধীর্েটণে েেির্ণী  র্াজ-র্ম ক পযমন আেীল, িাডর্ল, নিািন, সংটিািন প্রভৃডর্ র্াজর্টম কে প্রটিাজনীি র্ায কক্রম গ্রেণ র্ো । 

 
(ঙ)      পিপুটি পেডজস্ট্রাে (টেটেন্ট ও ডিজাইন ) এিং এযাডসস্ট্যান্ট পেডজস্ট্রাে ( ডিজাইন) পর্ ডিজাইন সম্পডর্কর্ যাির্ীি ব্যাোটে েোমি ক এিং     

সোির্া প্রদান র্ো । 

 
(চ) পিপুটি পেডজস্ট্রাে (টেটেন্ট ও ডিজাইন ) এিং এযাডসস্ট্যান্ট পেডজস্ট্রাে (ডিজাইন) র্র্তকর্ অডে কর্ পয পর্ান দাডিত্ব 

োলন র্ো । 

 
(ছ)        এক্সাডমনাে (ডিজাইন -২৪)   ছুটিটর্ পগটল র্াে অনুেডস্থডর্টর্ র্াে দাডিত্ব োলন র্ো। 

 
এক্সাডমনাে, ডিজাইন -২৪ ( ইন্ডাডস্ট্রিাল ডিজাইন, পেণী,  ৮-১৪): 

 
(K) পেটেন্টস্ ও ডিজাইনস্ এযাক্ট ১৯১১ ও রুলস্ ১৯৩৩ অনুযািী ইন্ডাডষ্ট্রিাল ডিজাইটনে ৮-১৪ পেণীর্ভক্ত ডিজাইটনে নতুনত্ব ও পমৌডলর্ত্ব    

েেীক্ষা র্ো । 

 
(খ) শুনাডনটর্ পেডজস্ট্রাে িা পিপুটি পেডজস্ট্রােটর্ সোির্া র্ো । 

 
(গ)        সাচ ক িাইল প্রস্ত্ির্ র্ো । 

 
(ঘ)        ডনিন্ধীর্েটণে েেির্ণী  র্াজর্ম ক পযমন আেীল, িাডর্ল, নিািন, সংটিািন প্রভৃডর্ র্াজর্টম কে প্রটিাজনীি র্ায কক্রম গ্রেণ র্ো । 

 
(ঙ)     পিপুটি পেডজস্ট্রাে (টেটেন্ট ও ডিজাইন ) িা এযাডসস্ট্যান্ট পেডজস্ট্রাে ( ডিজাইন ) পর্ ডিজাইন সম্পডর্কর্ যাির্ীি ব্যাোটে েোমি ক এিং               

সোির্া প্রদান র্ো । 

 
(চ) পিপুটি পেডজস্ট্রাে (টেটেন্ট ও ডিজাইন) এিং এযাডসস্ট্যান্ট পেডজষ্ট্রাে (ডিজাইন) র্র্তকর্ অডে কর্ পয পর্ান দাডিত্ব োলন র্ো । 
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         (ছ)        এক্সাডমনাে (ডিজাইন -২৩) ছুটিটর্ পগটল র্াে অনুেডস্থডর্টর্ র্াে দাডিত্ব োলন র্ো। 

 
 

 

পিপুটি পেডজস্ট্রাে (িাডিউটিও এিং আন্তজকাডর্র্ডিষি): 

 
(র্) আন্তজকাডর্র্ আইটনে সটে সংগডর্ পেটখ পেটেন্ট, ডিজাইন ও পেিমার্ক আইন যুটগােটযাগী ও আধূডনর্ীর্েটণে ব্যাোটে পেডজস্ট্রােটর্ 

সোির্া প্রদান । 

 

(খ) ডিডিন্ন আন্তজকাডর্র্সংস্থা পযমন ডিশ্বটমিা সম্পডি সংস্থা, (WIPO) ইউএনডিডে, িডিউটিও, এসর্াে ইর্যাডদ সংস্থাসমূটেে সটে 

পযাগাটযাগ েক্ষা র্টে সংডিষ্ট ডিষটি পেডজস্ট্রােটর্ প্রটিাজনীি েোমি ক প্রদান । 

 
(গ)       পেটেন্ট, ডিজাইন ও পেিমার্ক অডিদপ্তটেে উন্নিটনে লটক্ষয প্রটিাজনীি প্রর্ল্প প্রণিন ও িাস¹িািন র্োে ব্যাোটে পেডজস্ট্রােটর্ সোির্া 

প্রদান । 

 
(ঘ) পদটি ডিল্পািটনে লটক্ষয ডিল্প সম্পডি সম্পটর্ক জনসটচর্নর্া বৃডিে জন্য সের্ােটর্ প্রটিাজনীি েোমি ক প্রদান র্োে ব্যাোটে পেডজস্ট্রােটর্ 

সোির্া প্রদান । 

 
(ঙ) অিীনস্থ  র্ম কর্র্কা/র্ম কচােীটদে িাডষ কর্ পগােনীি প্রডর্টিদন  ডলখন ও অনুস্বাক্ষে । 

 
(চ) অডিদপ্তটেে েটক্ষ পসডমনাে, ডসটম্পাডজিাম, ওিার্কসে, োউন্ড পেডিল র্নিাটনেস ইর্যাডদ আটিাজন র্ো  এিং র্াটদে সাটথ পযাগাটযাগ 

েক্ষা  । 

 
(ছ) অডিদপ্তটেে র্ম কর্র্কা/র্ম কচােীবৃটেে সি কাধুডনর্ র্াডেগডে জ্ঞান ও দক্ষর্া অজকনসে র্াঁটদে মানিসম্পদ উন্নিটনে লটক্ষয প্রটিাজনীি েদটক্ষে 

গ্রেণ র্োে ব্যাোটে পেডজস্ট্রােটর্ সোির্া প্রদান। প্রডিক্ষণ, মটিটিিন, সটচর্নর্া সৃডষ্ট র্েটণ যথাযথ র্ায কেরম গ্রেটণে ব্যাোটে 

পেডজস্ট্রােটর্ েোমি ক প্রদান । 

 
(জ) প্রযুডক্ত েস্তান্তে/আেেটণ আন্তজকাডর্র্ ও পদটিে ডনজস্ব আইটনে আটলাটর্ জার্ীি স্বাথ ক সংেক্ষণ র্োে ব্যাোটে পেডজস্ট্রােটর্ সোির্া 

র্ো। 

 
(ি) অডিদপ্তটেে িাডষ কর্ প্রডর্টিদন প্রণিন ও প্রর্ািনা এিং এর্দসংক্রান্ত আন্তজকাডর্র্প্রর্ািনাসমূে সংগ্রে ও পযাগাটযাগ েক্ষা। 

 

(ঞ) WTO, TRIPS ইর্যাডদ সম্পডর্কর্ যাির্ীি র্ায কািলী সম্পাদন র্ো । 

 
(ে)        পিপুটি পেডজস্ট্রাে (অথ ক ও প্রিাসন) এে অনুেডস্থডর্টর্ র্াঁে ডির্ল্প র্ম কর্র্কা ডেটসটি দাডিত্ব োলন র্েটিন । 

 

(ঠ)        অিীনস্থ র্ম কর্র্কাটদে  ননডমডির্ ছুটি মঞ্জুে র্েণ । 

 

(ি) পেডজস্ট্রাে এিং সের্াে র্র্তকর্ প্রদি অন্যান্য দাডিত্ব োলন র্ো । 

                                                               
এক্সাডমনাে-২৫ (িাডিউটিও এিং আন্তজকাডর্র্ডিষির্): 

 
(র্)  আন্তজকাডর্র্ আইটনে সাটথ সংগডর্ পেটখ পেটেন্ট, ডিজাইন ও পেিমার্কস আইন যুটগােটযাগী ও আধুডনর্ীর্েটণ সের্ােটর্ সমটি সমটি 

সোির্া প্রদান র্োে ব্যাোটে পিপুটি পেডজস্ট্রাে (িাডিউটিও এিং আন্তজকাডর্র্ডিষির্) পর্ সোির্া প্রদান র্ো। 

 
(খ) ডিডিন্ন আন্তজকাডর্র্সংস্থা পযমন ডিশ্বটমিা সম্পডি সংস্থা, ইউএনডিডে, িডিউটিও, এসর্াে ইর্যাডদ সংস্থাসমূটেে সটে সংডিষ্ট র্াজর্টম ক 

পিপুটি পেডজস্ট্রাে (িাডিউটিও এিং আন্তজকাডর্র্ডিষির্) পর্ প্রটিাজনীি সোির্া প্রদান র্ো। 

 
(গ)  পদটি ডিল্পািটনে লটক্ষয ডিল্প সম্পডি সম্পটর্ক জনসটচর্নর্া বৃডিে জন্য সের্ােটর্ প্রটিাজনীি েোমি ক প্রদান র্োে ব্যাোটে পিপুটি 

পেডজস্ট্রাে (িডিউটিও এিং আন্তজকাডর্র্ ডিষির্) পর্ সোির্া র্ো। 

 
(ঘ) পেটেন্ট, ডিজাইন ও পেিমার্ক অডিদপ্তটেে উন্নিটনে লটক্ষয প্রটিাজনীি প্রর্ল্প প্রণিন ও িাস্তিািন র্োে ব্যাোটে পিপুটি পেডজস্ট্রাে 

(িাডিউটিও এিং আন্তজকাডর্র্ডিষির্) পর্ সোির্া র্ো। 

 

(ঙ)   প্রযুডক্ত েস্তান্তে/আেেটণ অন্যান্য আইটনে আটলাটর্ জার্ীি স্বাথ ক সংেক্ষণ র্োে ব্যাোটে পিপুটি পেডজস্ট্রাে (িাডিউটিও এিং   

আন্তজকাডর্র্ডিষির্) পর্ সোির্া র্ো। 
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৩ি ও ৪থ ক পেণীে র্ম কচােীটদে র্ায কিন্টণ নামা 

পেটেন্ট ও ডিজাইন  

পিপুটি পেডজস্ট্রাে (টেটেন্ট ও ডিজাইন) : 

জনিল-৩ জন  

১। পিপুটি পেডজস্ট্রাে 

২। ডেএ/সাঁেডলডের্াে   

৩। এম, এল, এস, এস 

ডেএ/সাঁেডলডের্াে এে দাডিত্ব : 

১। পেডজস্ট্রাে এিং এযাডসস্ট্ান্ট পেডজস্ট্রােগণ  র্র্তকর্ পিপুটি পেডজস্ট্রাে এে ডনর্ে পপ্রডের্  নডথেোদী গ্রেণ র্ো। 

২। পিপুটি পেডজস্ট্রাে প্রদি নডথেে পেডজস্ট্রাে এিং এযাডসস্ট্ান্ট পেডজস্ট্রােগটণে ডনর্ে পপ্রেণ ও পেডজস্ট্াটে সংেক্ষণ র্ো। 

৩। পিপুটি পেডজস্ট্রাে র্র্তকর্ প্রদি অন্যান্য দাডিত্ব োলন র্ো। 

 
এযাডসস্ট্ান্ট পেডজস্ট্রাে-৫(েটেন্ট পেণী-এ,ডস,ডি,ডজ): 

জনিল-২ জন 

১। এযাডসস্ট্ান্ট পেডজস্ট্রাে 

২। এম, এল, এস, এস, 

 
পেটেন্ট  এক্সাডমনাে-১৩ ( েদাথ ক ) 

জনিল-২ জন 

১। পেটেন্ট  এক্সাডমনাে 

২। র্ডম্পউোে অোটেেে 

র্ডম্পউোে অোটেেে এে দাডিত্বঃ 

১। প্রাপ্ত নতুন পেটেন্ট দেখাস্ত প্রাথডমর্ পেডজষ্টাটে এডন্ট্র র্ো ও িাইল প্রস্ত্ির্ পূি কর্ েেীক্ষটর্ে ডনর্ে র্দানুযািী উেস্থােন র্ো । 

২। পেটেন্ট ডসটস্ট্মটর্ পূণ ক অটোটমিটনে লটক্ষয নতুন পেটেন্ট দেখাস্ত / গৃেীর্ পেটেন্ট /নিািনকৃর্ পেটেন্ট সম্পডর্কর্ যাির্ীি িাো 

র্ডম্পউোটে এডন্ট্র র্ো ও প্রটযাজয পক্ষটে গৃেীর্ পেটেটন্টে, পেটেন্ট এযাব্স্ট্রাস্ট্রাক্ট ও সংডিষ্ট ড্রডিং েযাডনং র্ের্ঃ পেটেন্ট ডিডিওগ্রাডির্ িাো 

নর্েী ও আেটিে র্ো। 

৩। পেটেন্ট দেখাস্তসমূটেে িেমাডলটিস েেীক্ষা র্ো । 

৪। প্রটিাজন অনুসাটে িাইটল খসিাসে উেস্থােন র্ো/আেডিে জিাি উেস্থােন র্ো ও খসিা অনুটমাডদর্ েটল েডেচ্ছন্নেে উেস্থােন র্ো । 

৫। সাটি কিাইি র্ডেে েডেচ্ছন্নেে উেস্থােন র্ো । 

৬। পেটেন্ট দেখাস্ত েডের্যাক্ত ও প্রর্যাখার্ েটল, েে জােীে জন্য নডথ উেস্থােন র্ো । 

৭। পেটেন্ট দেখাস্ত সংক্রান্ত মাডসর্ প্রডর্টিদন নর্েী র্ো। 

৮। প্রাপ্ত নতুন পেটেন্ট দেখাস্তসমূে প্রাথডমর্ েয কাটি িাংলাটদি পগটজটে প্রর্াটিে জন্য খসিা নর্েী র্ো । 

৯। সংটিাডির্ পেটেন্ট দেখাস্ত ডিটিচযেে পমার্াটির্ উেস্থােন র্ো। 

১০। ডচঠিেে, পেটেন্ট সনদেে ও যাির্ীি েোডদ র্ডম্পউোটে র্টম্পাজ র্ো । 

১১। পেটেন্ট দেখাস্ত  গ্রেটনািে আেডিে জিাি উেস্থােন র্ো ও আেডিে জিাি অনুটমাডদর্ েটল েডেচ্ছন্নেে উেস্থােন র্ো ।  

১২। পেটেন্ট দেখাস্ত গ্রেণপূি ক শুনানী/অেডজিণ সংক্রান্ত শুনানীে ডচঠি উেস্থােন র্ো । 

১৩। োই-পর্াটে ক অেডজিণ সংক্রান্ত  মামলা থার্টল র্াে ডিটিচযেে উেস্থােন র্ো । 

১৪। পেটেন্ট দেখাস্ত  গৃেীর্ েটল পনাটিি অি এযার্টসেোস/টলোস ক পেটেন্ট/সনদেে উেস্থােন র্ো । 

১৫। গৃেীর্ পেটেন্ট দেখাস্তসমূে িাংলাটদি পগটজটে প্রর্াটিে জন্য খসিা নর্েী র্ো । 

১৬। পেটেন্ট নিািন সংক্রান্ত িাইল উেস্থােন র্ো ও নিািন সনদেে প্রস্তুর্ পূি কর্ সনদেে উেস্থােন র্ো। 

১৭। নিািনকৃর্ পেটেন্ট দেখাস্তসমূে িাংলাটদি পগটজটে প্রর্াটিে জন্য খসিা নর্েী র্ো । 

১৮। নিািন সংক্রান্ত পেটেন্ট দেখাটস্তে যাির্ীি র্াগজেে গ্রেণ র্ো ও সংেক্ষণ র্ো। 

১৯। নিািন িাইল পেডজষ্টাটে অন্তকর্ভক্ত র্ো  এিং মাডসর্ প্রডর্টিদন নর্েী র্ো ।। 

২০। অনুসন্ধান িাইল /র্টথ্যে িাইল উেস্থােন র্ো এিং েডেচ্ছন্নেে পপ্রেণ র্ো । 

২১। সর্ল িাইল মুিটমন্ট পেডজষ্টাটে অন্তকর্ভক্ত র্ো । 

২২। যাির্ীি ডচঠিেে ইসুয র্োে েে িটর্ে র্ো । 

 
পেটেন্ট এক্সাডমনাে-১৪ ( েসািন ): 

জনিল-২ জন 

১। পেটেন্ট  এক্সাডমনাে 

২। র্ডম্পউোে অোটেেে 

র্ডম্পউোে অোটেেে এে দাডিত্বঃ 

১। প্রাপ্ত নতুন পেটেন্ট দেখাস্ত প্রাথডমর্ পেডজষ্টাটে এডন্ট্র র্ো ও িাইল প্রস্ত্ির্ পূি কর্ েেীক্ষটর্ে ডনর্ে র্দানুযািী উেস্থােন র্ো । 
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২। পেটেন্ট ডসটস্ট্মটর্ পূণ ক অটোটমিটনে লটক্ষয নতুন পেটেন্ট দেখাস্ত / গৃেীর্ পেটেন্ট / নিািনকৃর্ পেটেন্ট সম্পডর্কর্ যাির্ীি িাো 

র্ডম্পউোটে এডন্ট্র র্ো ও প্রটযাজয পক্ষটে গৃেীর্ পেটেটন্টে, পেটেন্ট এযাব্স্ট্রাস্ট্রাক্ট ও সংডিষ্ট ড্রডিং েযাডনং র্ের্ঃ পেটেন্ট ডিডিওগ্রাডির্ িাো 

নর্েী ও আেটিে র্ো। 

৩। পেটেন্ট দেখাস্তসমূটেে িেমাডলটিস েেীক্ষা র্ো । 

৪। প্রটিাজন অনুসাটে িাইটল খসিাসে উেস্থােন র্ো/আেডিে জিাি উেস্থােন র্ো ও খসিা অনুটমাডদর্ েটল েডেচ্ছন্নেে উেস্থােন র্ো । 

৫। সাটি কিাইি র্ডেে েডেচ্ছন্নেে উেস্থােন র্ো । 

৬। পেটেন্ট দেখাস্ত েডের্যাক্ত ও প্রর্যাখার্ েটল, েে জােীে জন্য নডথ উেস্থােন র্ো । 

৭। পেটেন্ট দেখাস্ত সংক্রান্ত মাডসর্ প্রডর্টিদন নর্েী র্ো। 

৮। প্রাপ্ত নতুন পেটেন্ট দেখাস্তসমূে প্রাথডমর্ েয কাটি িাংলাটদি পগটজটে প্রর্াটিে জন্য খসিা নর্েী র্ো । 

৯। সংটিাডির্ পেটেন্ট দেখাস্ত ডিটিচযেে পমার্াটির্ উেস্থােন র্ো। 

১০। ডচঠিেে, পেটেন্ট সনদেে ও যাির্ীি েোডদ র্ডম্পউোটে র্টম্পাজ র্ো । 

১১। পেটেন্ট দেখাস্ত  গ্রেটনািে আেডিে জিাি উেস্থােন র্ো ও আেডিে জিাি অনুটমাডদর্ েটল েডেচ্ছন্নেে উেস্থােন র্ো ।  

১২। পেটেন্ট দেখাস্ত গ্রেণপূি ক শুনানী/অেডজিণ সংক্রান্ত শুনানীে ডচঠি উেস্থােন র্ো । 

১৩। োই-পর্াটে ক অেডজিণ সংক্রান্ত  মামলা থার্টল র্াে ডিটিচযেে উেস্থােন র্ো । 

১৪। পেটেন্ট দেখাস্ত  গৃেীর্ েটল পনাটিি অি এযার্টসেোস/টলোস ক পেটেন্ট/সনদেে উেস্থােন র্ো । 

১৫। গৃেীর্ পেটেন্ট দেখাস্তসমূে িাংলাটদি পগটজটে প্রর্াটিে জন্য খসিা নর্েী র্ো । 

১৬। পেটেন্ট নিািন সংক্রান্ত িাইল উেস্থােন র্ো ও নিািন সনদেে প্রস্তুর্ পূি কর্ সনদেে উেস্থােন র্ো। 

১৭। নিািনকৃর্ পেটেন্ট দেখাস্তসমূে িাংলাটদি পগটজটে প্রর্াটিে জন্য খসিা নর্েী র্ো । 

১৮। নিািন সংক্রান্ত পেটেন্ট দেখাটস্তে যাির্ীি র্াগজেে গ্রেণ র্ো ও সংেক্ষণ র্ো। 

১৯। নিািন িাইল পেডজষ্টাটে অন্তকর্ভক্ত র্ো  এিং মাডসর্ প্রডর্টিদন নর্েী র্ো ।। 

২০। অনুসন্ধান িাইল /র্টথ্যে িাইল উেস্থােন র্ো এিং েডেচ্ছন্নেে পপ্রেণ র্ো । 

২১। সর্ল িাইল মুিটমন্ট পেডজষ্টাটে অন্তকর্ভক্ত র্ো । 

২২। যাির্ীি ডচঠিেে ইসুয র্োে েে িটর্ে র্ো । 

 
পেটেন্ট এক্সাডমনাে -১৫ (কৃডষ ): 

জনিল-২ জন 

১। পেটেন্ট  এক্সাডমনাে 

২। উচ্চমান সের্ােী 

উচ্চমান সের্ােী এে দাডিত্বঃ 

১। প্রাপ্ত নতুন পেটেন্ট দেখাস্ত প্রাথডমর্ পেডজষ্টাটে এডন্ট্র র্ো ও িাইল প্রস্ত্ির্ পূি কর্ েেীক্ষটর্ে ডনর্ে র্দানুযািী উেস্থােন র্ো । 

২। পেটেন্ট ডসটস্ট্মটর্ পূণ ক অটোটমিটনে লটক্ষয নতুন পেটেন্ট দেখাস্ত / গৃেীর্ পেটেন্ট /নিািনকৃর্ পেটেন্ট সম্পডর্কর্ যাির্ীি িাো 

র্ডম্পউোটে এডন্ট্র র্ো ও প্রটযাজয পক্ষটে গৃেীর্ পেটেটন্টে, পেটেন্ট এযাব্স্ট্রাস্ট্রাক্ট ও সংডিষ্ট ড্রডিং েযাডনং র্ের্ঃ পেটেন্ট ডিডিওগ্রাডির্ িাো 

নর্েী ও আেটিে র্ো। 

৩। পেটেন্ট দেখাস্তসমূটেে িেমাডলটিস েেীক্ষা র্ো । 

৪। প্রটিাজন অনুসাটে িাইটল খসিাসে উেস্থােন র্ো/আেডিে জিাি উেস্থােন র্ো ও খসিা অনুটমাডদর্ েটল েডেচ্ছন্নেে উেস্থােন র্ো । 

৫। সাটি কিাইি র্ডেে েডেচ্ছন্নেে উেস্থােন র্ো । 

৬। পেটেন্ট দেখাস্ত েডের্যাক্ত ও প্রর্যাখার্ েটল, েে জােীে জন্য নডথ উেস্থােন র্ো । 

৭। পেটেন্ট দেখাস্ত সংক্রান্ত মাডসর্ প্রডর্টিদন নর্েী র্ো। 

৮। প্রাপ্ত নতুন পেটেন্ট দেখাস্তসমূে প্রাথডমর্ েয কাটি িাংলাটদি পগটজটে প্রর্াটিে জন্য খসিা নর্েী র্ো । 

৯। সংটিাডির্ পেটেন্ট দেখাস্ত ডিটিচযেে পমার্াটির্ উেস্থােন র্ো। 

১০। ডচঠিেে, পেটেন্ট সনদেে ও যাির্ীি েোডদ র্ডম্পউোটে র্টম্পাজ র্ো । 

১১। পেটেন্ট দেখাস্ত  গ্রেটনািে আেডিে জিাি উেস্থােন র্ো ও আেডিে জিাি অনুটমাডদর্ েটল েডেচ্ছন্নেে উেস্থােন র্ো ।  

১২। পেটেন্ট দেখাস্ত গ্রেণপূি ক শুনানী/অেডজিণ সংক্রান্ত শুনানীে ডচঠি উেস্থােন র্ো । 

১৩। োই-পর্াটে ক অেডজিণ সংক্রান্ত  মামলা থার্টল র্াে ডিটিচযেে উেস্থােন র্ো । 

১৪। পেটেন্ট দেখাস্ত  গৃেীর্ েটল পনাটিি অি এযার্টসেটেস/টলোস ক পেটেন্ট/সনদেে উেস্থােন র্ো । 

১৫। গৃেীর্ পেটেন্ট দেখাস্তসমূে িাংলাটদি পগটজটে প্রর্াটিে জন্য খসিা নর্েী র্ো । 

১৬। পেটেন্ট নিািন সংক্রান্ত িাইল উেস্থােন র্ো ও নিািন সনদেে প্রস্তুর্ পূি কর্ সনদেে উেস্থােন র্ো। 

১৭। নিািনকৃর্ পেটেন্ট দেখাস্তসমূে িাংলাটদি পগটজটে প্রর্াটিে জন্য খসিা নর্েী র্ো । 

১৮। নিািন সংক্রান্ত পেটেন্ট দেখাটস্তে যাির্ীি র্াগজেে গ্রেণ র্ো ও সংেক্ষণ র্ো। 

১৯। নিািন িাইল পেডজষ্টাটে অন্তকর্ভক্ত র্ো  এিং মাডসর্ প্রডর্টিদন নর্েী র্ো ।। 

২০। অনুসন্ধান িাইল /র্টথ্যে িাইল উেস্থােন র্ো এিং েডেচ্ছন্নেে পপ্রেণ র্ো । 

২১। সর্ল িাইল মুিটমন্ট পেডজষ্টাটে অন্তকর্ভক্ত র্ো । 

২২। যাির্ীি ডচঠিেে ইসুয র্োে েে িটর্ে র্ো । 

 
পেটেন্ট এক্সাডমনাে-১৬ (পেক্সোইল পের্টনালডজ): 

 জনিল-২ জন 

১। পেটেন্ট  এক্সাডমনাে 

২। উচ্চমান সের্ােী 
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১। প্রাপ্ত নতুন পেটেন্ট দেখাস্ত প্রাথডমর্ পেডজষ্টাটে এডন্ট্র র্ো ও িাইল প্রস্ত্ির্ পূি কর্ েেীক্ষটর্ে ডনর্ে র্দানুযািী উেস্থােন র্ো । 

২। পেটেন্ট ডসটস্ট্মটর্ পূণ ক অটোটমিটনে লটক্ষয নতুন পেটেন্ট দেখাস্ত / গৃেীর্ পেটেন্ট /নিািনকৃর্ পেটেন্ট সম্পডর্কর্ যাির্ীি িাো 

র্ডম্পউোটে এডন্ট্র র্ো ও প্রটযাজয পক্ষটে গৃেীর্ পেটেটন্টে, পেটেন্ট এযাব্স্ট্রাস্ট্রাক্ট ও সংডিষ্ট ড্রডিং েযাডনং র্ের্ঃ পেটেন্ট ডিডিওগ্রাডির্ িাো 

নর্েী ও আেটিে র্ো। 

৩। পেটেন্ট দেখাস্তসমূটেে িেমাডলটিস েেীক্ষা র্ো । 

৪। প্রটিাজন অনুসাটে িাইটল খসিাসে উেস্থােন র্ো/আেডিে জিাি উেস্থােন র্ো ও খসিা অনুটমাডদর্ েটল েডেচ্ছন্নেে উেস্থােন র্ো । 

৫। সাটি কিাইি র্ডেে েডেচ্ছন্নেে উেস্থােন র্ো । 

৬। পেটেন্ট দেখাস্ত েডের্যাক্ত ও প্রর্যাখার্ েটল, েে জােীে জন্য নডথ উেস্থােন র্ো । 

৭। পেটেন্ট দেখাস্ত সংক্রান্ত মাডসর্ প্রডর্টিদন নর্েী র্ো। 

৮। প্রাপ্ত নতুন পেটেন্ট দেখাস্তসমূে প্রাথডমর্ েয কাটি িাংলাটদি পগটজটে প্রর্াটিে জন্য খসিা নর্েী র্ো । 

৯। সংটিাডির্ পেটেন্ট দেখাস্ত ডিটিচযেে পমার্াটির্ উেস্থােন র্ো। 

১০। ডচঠিেে, পেটেন্ট সনদেে ও যাির্ীি েোডদ র্ডম্পউোটে র্টম্পাজ র্ো । 

১১। পেটেন্ট দেখাস্ত  গ্রেটনািে আেডিে জিাি উেস্থােন র্ো ও আেডিে জিাি অনুটমাডদর্ েটল েডেচ্ছন্নেে উেস্থােন র্ো ।  

১২। পেটেন্ট দেখাস্ত গ্রেণপূি ক শুনানী/অেডজিণ সংক্রান্ত শুনানীে ডচঠি উেস্থােন র্ো । 

১৩। োই-পর্াটে ক অেডজিণ সংক্রান্ত  মামলা থার্টল র্াে ডিটিচযেে উেস্থােন র্ো । 

১৪। পেটেন্ট দেখাস্ত  গৃেীর্ েটল পনাটিি অি এযার্টসেোস/টলোস ক পেটেন্ট/সনদেে উেস্থােন র্ো । 

১৫। গৃেীর্ পেটেন্ট দেখাস্তসমূে িাংলাটদি পগটজটে প্রর্াটিে জন্য খসিা নর্েী র্ো । 

১৬। পেটেন্ট নিািন সংক্রান্ত িাইল উেস্থােন র্ো ও নিািন সনদেে প্রস্তুর্ পূি কর্ সনদেে উেস্থােন র্ো। 

১৭। নিািনকৃর্ পেটেন্ট দেখাস্তসমূে িাংলাটদি পগটজটে প্রর্াটিে জন্য খসিা নর্েী র্ো । 

১৮। নিািন সংক্রান্ত পেটেন্ট দেখাটস্তে যাির্ীি র্াগজেে গ্রেণ র্ো ও সংেক্ষণ র্ো। 

১৯। নিািন িাইল পেডজষ্টাটে অন্তকর্ভক্ত র্ো  এিং মাডসর্ প্রডর্টিদন নর্েী র্ো ।। 

২০। অনুসন্ধান িাইল /র্টথ্যে িাইল উেস্থােন র্ো এিং েডেচ্ছন্নেে পপ্রেণ র্ো । 

২১। সর্ল িাইল মুিটমন্ট পেডজষ্টাটে অন্তকর্ভক্ত র্ো । 

২২। যাির্ীি ডচঠিেে ইসুয র্োে েে িটর্ে র্ো । 

 
এযাডসস্ট্যানে পেডজস্ট্রাে-৬(পেটেন্ট পেণী-ডস,ডি,এইচ):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

জনিল-২ জন 

১। এযাডসস্ট্ান্ট পেডজস্ট্রাে 

২। ডনম্নমান সের্ােী র্াম মূদ্রাক্ষডের্ 

ডনম্নমান সের্ােী এে দাডিত্বঃ 

১। পিপুটি পেডজস্ট্রাে এিং েেীক্ষর্গণ র্র্তকর্ এযাডসস্ট্ান্ট পেডজস্ট্রাে এে ডনর্ে পপ্রডের্  নডথেোদী গ্রেণ র্ো। 

২। এযাডসস্ট্ান্ট পেডজস্ট্রাে প্রদি নডথেে পিপুটি পেডজস্ট্রাে এিং েেীক্ষর্গটণে ডনর্ে পপ্রেণ র্ো ও পেডজস্ট্াটে সংেক্ষণ র্ো। 

৩। র্র্তকেক্ষ র্র্তকর্ প্রদি অন্যান্য দাডিত্ব োলন র্ো। 

 
পেটেন্ট এক্সাডমনাে-১৭ ( র্ডিৎ  পর্ৌিল ): 

জনিল-২ জন 

১। পেটেন্ট  এক্সাডমনাে 

২। র্ডম্পউোে অোটেেে 

র্ডম্পউোে অোটেেে এে দাডিত্বঃ 

১। প্রাপ্ত নতুন পেটেন্ট দেখাস্ত প্রাথডমর্ পেডজষ্টাটে এডন্ট্র র্ো ও িাইল প্রস্ত্ির্ পূি কর্ েেীক্ষটর্ে ডনর্ে র্দানুযািী উেস্থােন র্ো । 

২। পেটেন্ট ডসটস্ট্মটর্ পূণ ক অটোটমিটনে লটক্ষয নতুন পেটেন্ট দেখাস্ত / গৃেীর্ পেটেন্ট /নিািনকৃর্ পেটেন্ট সম্পডর্কর্ যাির্ীি িাো 

র্ডম্পউোটে এডন্ট্র র্ো ও প্রটযাজয পক্ষটে গৃেীর্ পেটেটন্টে, পেটেন্ট এযাব্স্ট্রাস্ট্রাক্ট ও সংডিষ্ট ড্রডিং েযাডনং র্ের্ঃ পেটেন্ট ডিডিওগ্রাডির্ িাো 

নর্েী ও আেটিে র্ো। 

৩। পেটেন্ট দেখাস্তসমূটেে িেমাডলটিস েেীক্ষা র্ো । 

৪। প্রটিাজন অনুসাটে িাইটল খসিাসে উেস্থােন র্ো/আেডিে জিাি উেস্থােন র্ো ও খসিা অনুটমাডদর্ েটল েডেচ্ছন্নেে উেস্থােন র্ো । 

৫। সাটি কিাইি র্ডেে েডেচ্ছন্নেে উেস্থােন র্ো । 

৬। পেটেন্ট দেখাস্ত েডের্যাক্ত ও প্রর্যাখার্ েটল, েে জােীে জন্য নডথ উেস্থােন র্ো । 

৭। পেটেন্ট দেখাস্ত সংক্রান্ত মাডসর্ প্রডর্টিদন নর্েী র্ো। 

৮। প্রাপ্ত নতুন পেটেন্ট দেখাস্তসমূে প্রাথডমর্ েয কাটি িাংলাটদি পগটজটে প্রর্াটিে জন্য খসিা নর্েী র্ো । 

৯। সংটিাডির্ পেটেন্ট দেখাস্ত ডিটিচযেে পমার্াটির্ উেস্থােন র্ো। 

১০। ডচঠিেে, পেটেন্ট সনদেে ও যাির্ীি েোডদ র্ডম্পউোটে র্টম্পাজ র্ো । 

১১। পেটেন্ট দেখাস্ত  গ্রেটনািে আেডিে জিাি উেস্থােন র্ো ও আেডিে জিাি অনুটমাডদর্ েটল েডেচ্ছন্নেে উেস্থােন র্ো ।  

১২। পেটেন্ট দেখাস্ত গ্রেণপূি ক শুনানী/অেডজিণ সংক্রান্ত শুনানীে ডচঠি উেস্থােন র্ো । 

১৩। োই-পর্াটে ক অেডজিণ সংক্রান্ত  মামলা থার্টল র্াে ডিটিচযেে উেস্থােন র্ো । 

১৪। পেটেন্ট দেখাস্ত  গৃেীর্ েটল পনাটিি অি এযার্টসেটেস/টলোস ক পেটেন্ট/সনদেে উেস্থােন র্ো । 

১৫। গৃেীর্ পেটেন্ট দেখাস্তসমূে িাংলাটদি পগটজটে প্রর্াটিে জন্য খসিা নর্েী র্ো । 

১৬। পেটেন্ট নিািন সংক্রান্ত িাইল উেস্থােন র্ো ও নিািন সনদেে প্রস্তুর্ পূি কর্ সনদেে উেস্থােন র্ো। 
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১৭। নিািনকৃর্ পেটেন্ট দেখাস্তসমূে িাংলাটদি পগটজটে প্রর্াটিে জন্য খসিা নর্েী র্ো । 

১৮। নিািন সংক্রান্ত পেটেন্ট দেখাটস্তে যাির্ীি র্াগজেে গ্রেণ র্ো ও সংেক্ষণ র্ো। 

১৯। নিািন িাইল পেডজষ্টাটে অন্তকর্ভক্ত র্ো  এিং মাডসর্ প্রডর্টিদন নর্েী র্ো ।। 

২০। অনুসন্ধান িাইল /র্টথ্যে িাইল উেস্থােন র্ো এিং েডেচ্ছন্নেে পপ্রেণ র্ো । 

২১। সর্ল িাইল মুিটমন্ট পেডজষ্টাটে অন্তকর্ভক্ত র্ো । 

২২। যাির্ীি ডচঠিেে ইসুয র্োে েে িটর্ে র্ো । 

 
পেটেন্ট এক্সাডমনাে -১৮ (িাটম কডস): 

জনিল-২ জন 

১। পেটেন্ট  এক্সডমনাে 

২। র্ডম্পউোে অোটেেে 

র্ডম্পউোে অোটেেে এে দাডিত্বঃ 

১। প্রাপ্ত নতুন পেটেন্ট দেখাস্ত প্রাথডমর্ পেডজষ্টাটে এডন্ট্র র্ো ও িাইল প্রস্ত্ির্ পূি কর্ েেীক্ষটর্ে ডনর্ে র্দানুযািী উেস্থােন র্ো । 

২। পেটেন্ট ডসটস্ট্মটর্ পূণ ক অটোটমিটনে লটক্ষয নতুন পেটেন্ট দেখাস্ত / গৃেীর্ পেটেন্ট /নিািনকৃর্ পেটেন্ট সম্পডর্কর্ যাির্ীি িাো 

র্ডম্পউোটে এডন্ট্র র্ো ও প্রটযাজয পক্ষটে গৃেীর্ পেটেটন্টে, পেটেন্ট এযাব্স্ট্রাস্ট্রাক্ট ও সংডিষ্ট ড্রডিং েযাডনং র্ের্ঃ পেটেন্ট ডিডিওগ্রাডির্ িাো 

নর্েী ও আেটিে র্ো। 

৩। পেটেন্ট দেখাস্তসমূটেে িেমাডলটিস েেীক্ষা র্ো । 

৪। প্রটিাজন অনুসাটে িাইটল খসিাসে উেস্থােন র্ো/আেডিে জিাি উেস্থােন র্ো ও খসিা অনুটমাডদর্ েটল েডেচ্ছন্নেে উেস্থােন র্ো । 

৫। সাটি কিাইি র্ডেে েডেচ্ছন্নেে উেস্থােন র্ো । 

৬। পেটেন্ট দেখাস্ত েডের্যাক্ত ও প্রর্যাখার্ েটল, েে জােীে জন্য নডথ উেস্থােন র্ো । 

৭। পেটেন্ট দেখাস্ত সংক্রান্ত মাডসর্ প্রডর্টিদন নর্েী র্ো। 

৮। প্রাপ্ত নতুন পেটেন্ট দেখাস্তসমূে প্রাথডমর্ েয কাটি িাংলাটদি পগটজটে প্রর্াটিে জন্য খসিা নর্েী র্ো । 

৯। সংটিাডির্ পেটেন্ট দেখাস্ত ডিটিচযেে পমার্াটির্ উেস্থােন র্ো। 

১০। ডচঠিেে, পেটেন্ট সনদেে ও যাির্ীি েোডদ র্ডম্পউোটে র্টম্পাজ র্ো । 

১১। পেটেন্ট দেখাস্ত  গ্রেটনািে আেডিে জিাি উেস্থােন র্ো ও আেডিে জিাি অনুটমাডদর্ েটল েডেচ্ছন্নেে উেস্থােন র্ো ।  

১২। পেটেন্ট দেখাস্ত গ্রেণপূি ক শুনানী/অেডজিণ সংক্রান্ত শুনানীে ডচঠি উেস্থােন র্ো । 

১৩। োই-পর্াটে ক অেডজিণ সংক্রান্ত  মামলা থার্টল র্াে ডিটিচযেে উেস্থােন র্ো । 

১৪। পেটেন্ট দেখাস্ত  গৃেীর্ েটল পনাটিি অি এযার্টসেোস/টলোস ক পেটেন্ট/সনদেে উেস্থােন র্ো । 

১৫। গৃেীর্ পেটেন্ট দেখাস্তসমূে িাংলাটদি পগটজটে প্রর্াটিে জন্য খসিা নর্েী র্ো । 

১৬। পেটেন্ট নিািন সংক্রান্ত িাইল উেস্থােন র্ো ও নিািন সনদেে প্রস্তুর্ পূি কর্ সনদেে উেস্থােন র্ো। 

১৭। নিািনকৃর্ পেটেন্ট দেখাস্তসমূে িাংলাটদি পগটজটে প্রর্াটিে জন্য খসিা নর্েী র্ো । 

১৮। নিািন সংক্রান্ত পেটেন্ট দেখাটস্তে যাির্ীি র্াগজেে গ্রেণ র্ো ও সংেক্ষণ র্ো। 

১৯। নিািন িাইল পেডজষ্টাটে অন্তকর্ভক্ত র্ো  এিং মাডসর্ প্রডর্টিদন নর্েী র্ো ।। 

২০। অনুসন্ধান িাইল /র্টথ্যে িাইল উেস্থােন র্ো এিং েডেচ্ছন্নেে পপ্রেণ র্ো । 

২১। সর্ল িাইল মুিটমন্ট পেডজষ্টাটে অন্তকর্ভক্ত র্ো । 

২২। যাির্ীি ডচঠিেে ইসুয র্োে েে িটর্ে র্ো । 

 
এক্সাডমনাে পেটেন্ট -১৯ (টজটনটির্ ইডিডনিাডেং/ িাটিাটের্টনালডজ):  

জনিল-২ জন 

১। পেটেন্ট  এক্সাডমনাে 

২। উচ্চমান সের্ােী 

উচ্চমান সের্ােী এে দাডিত্বঃ 

১। প্রাপ্ত নতুন পেটেন্ট দেখাস্ত প্রাথডমর্ পেডজষ্টাটে এডন্ট্র র্ো ও িাইল প্রস্ত্ির্ পূি কর্ েেীক্ষটর্ে ডনর্ে র্দানুযািী উেস্থােন র্ো । 

২। পেটেন্ট ডসটস্ট্মটর্ পূণ ক অটোটমিটনে লটক্ষয নতুন পেটেন্ট দেখাস্ত / গৃেীর্ পেটেন্ট /নিািনকৃর্ পেটেন্ট সম্পডর্কর্ যাির্ীি িাো 

র্ডম্পউোটে এডন্ট্র র্ো ও প্রটযাজয পক্ষটে গৃেীর্ পেটেটন্টে, পেটেন্ট এযাব্স্ট্রাস্ট্রাক্ট ও সংডিষ্ট ড্রডিং েযাডনং র্ের্ঃ পেটেন্ট ডিডিওগ্রাডির্ িাো 

নর্েী ও আেটিে র্ো। 

৩। পেটেন্ট দেখাস্তসমূটেে িেমাডলটিস েেীক্ষা র্ো । 

৪। প্রটিাজন অনুসাটে িাইটল খসিাসে উেস্থােন র্ো/আেডিে জিাি উেস্থােন র্ো ও খসিা অনুটমাডদর্ েটল েডেচ্ছন্নেে উেস্থােন র্ো । 

৫। সাটি কিাইি র্ডেে েডেচ্ছন্নেে উেস্থােন র্ো । 

৬। পেটেন্ট দেখাস্ত েডের্যাক্ত ও প্রর্যাখার্ েটল, েে জােীে জন্য নডথ উেস্থােন র্ো । 

৭। পেটেন্ট দেখাস্ত সংক্রান্ত মাডসর্ প্রডর্টিদন নর্েী র্ো। 

৮। প্রাপ্ত নতুন পেটেন্ট দেখাস্তসমূে প্রাথডমর্ েয কাটি িাংলাটদি পগটজটে প্রর্াটিে জন্য খসিা নর্েী র্ো । 

৯। সংটিাডির্ পেটেন্ট দেখাস্ত ডিটিচযেে পমার্াটির্ উেস্থােন র্ো। 

১০। ডচঠিেে, পেটেন্ট সনদেে ও যাির্ীি েোডদ র্ডম্পউোটে র্টম্পাজ র্ো । 

১১। পেটেন্ট দেখাস্ত  গ্রেটনািে আেডিে জিাি উেস্থােন র্ো ও আেডিে জিাি অনুটমাডদর্ েটল েডেচ্ছন্নেে উেস্থােন র্ো ।  

১২। পেটেন্ট দেখাস্ত গ্রেণপূি ক শুনানী/অেডজিণ সংক্রান্ত শুনানীে ডচঠি উেস্থােন র্ো । 

১৩। োই-পর্াটে ক অেডজিণ সংক্রান্ত  মামলা থার্টল র্াে ডিটিচযেে উেস্থােন র্ো । 

১৪। পেটেন্ট দেখাস্ত  গৃেীর্ েটল পনাটিি অি এযার্টসেোস/টলোস ক পেটেন্ট/সনদেে উেস্থােন র্ো । 
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১৫। গৃেীর্ পেটেন্ট দেখাস্তসমূে িাংলাটদি পগটজটে প্রর্াটিে জন্য খসিা নর্েী র্ো । 

১৬। পেটেন্ট নিািন সংক্রান্ত িাইল উেস্থােন র্ো ও নিািন সনদেে প্রস্তুর্ পূি কর্ সনদেে উেস্থােন র্ো। 

১৭। নিািনকৃর্ পেটেন্ট দেখাস্তসমূে িাংলাটদি পগটজটে প্রর্াটিে জন্য খসিা নর্েী র্ো । 

১৮। নিািন সংক্রান্ত পেটেন্ট দেখাটস্তে যাির্ীি র্াগজেে গ্রেণ র্ো ও সংেক্ষণ র্ো। 

১৯। নিািন িাইল পেডজষ্টাটে অন্তকর্ভক্ত র্ো  এিং মাডসর্ প্রডর্টিদন নর্েী র্ো ।। 

২০। অনুসন্ধান িাইল /র্টথ্যে িাইল উেস্থােন র্ো এিং েডেচ্ছন্নেে পপ্রেণ র্ো । 

২১। সর্ল িাইল মুিটমন্ট পেডজষ্টাটে অন্তকর্ভক্ত র্ো । 

২২। যাির্ীি ডচঠিেে ইসুয র্োে েে িটর্ে র্ো । 

 
এযাডসস্ট্যান্ট পেডজস্ট্রাে -৭ (টেটেন্ট পেণী-ডি,ডস,ই,এি): 

জনিল-২ জন 

১। এযাডসস্ট্ান্ট পেডজস্ট্রাে 

২। সাঁেমূদ্রাক্ষডের্ 

সাঁেমূদ্রাক্ষডের্ এে দাডিত্বঃ 

১। পিপুটি পেডজস্ট্রাে এিং েেীক্ষর্গণ র্র্তকর্ এযাডসস্ট্ান্ট পেডজস্ট্রাে এে ডনর্ে পপ্রডের্  নডথেোদী গ্রেণ র্ো। 

২। এযাডসস্ট্ান্ট পেডজস্ট্রাে প্রদি নডথেে পিপুটি পেডজস্ট্রাে এিং েেীক্ষর্গটণে ডনর্ে পপ্রেণ র্ো ও পেডজস্ট্াটে সংেক্ষণ র্ো। 

৩। র্র্তকেক্ষ র্র্তকর্ প্রদি অন্যান্য দাডিত্ব োলন র্ো। 

 
এক্সাডমনাে , পেটেন্ট -২০ ( ইনিেটমিন ও র্মুডনটর্িন):  

জনিল-৩ জন 

১। পেটেন্ট  এক্সাডমনাে 

২। ডনম্নমান সের্ােী র্াম মূদ্রাক্ষডের্ 

৩। এম, এল, এস, এস, 

 
ডনম্নমান সের্ােী র্াম মূদ্রাক্ষডের্ এে দাডিত্বঃ 

১। প্রাপ্ত নতুন পেটেন্ট দেখাস্ত প্রাথডমর্ পেডজষ্টাটে এডন্ট্র র্ো ও িাইল প্রস্ত্ির্ পূি কর্ েেীক্ষটর্ে ডনর্ে র্দানুযািী উেস্থােন র্ো । 

২। পেটেন্ট ডসটস্ট্মটর্ পূণ ক অটোটমিটনে লটক্ষয নতুন পেটেন্ট দেখাস্ত / গৃেীর্ পেটেন্ট /নিািনকৃর্ পেটেন্ট সম্পডর্কর্ যাির্ীি িাো 

র্ডম্পউোটে এডন্ট্র র্ো ও প্রটযাজয পক্ষটে গৃেীর্ পেটেটন্টে, পেটেন্ট এযাব্স্ট্রাস্ট্রাক্ট ও সংডিষ্ট ড্রডিং েযাডনং র্ের্ঃ পেটেন্ট ডিডিওগ্রাডির্ িাো 

নর্েী ও আেটিে র্ো। 

৩। পেটেন্ট দেখাস্তসমূটেে িেমাডলটিস েেীক্ষা র্ো । 

৪। প্রটিাজন অনুসাটে িাইটল খসিাসে উেস্থােন র্ো/আেডিে জিাি উেস্থােন র্ো ও খসিা অনুটমাডদর্ েটল েডেচ্ছন্নেে উেস্থােন র্ো । 

৫। সাটি কিাইি র্ডেে েডেচ্ছন্নেে উেস্থােন র্ো । 

৬। পেটেন্ট দেখাস্ত েডের্যাক্ত ও প্রর্যাখার্ েটল, েে জােীে জন্য নডথ উেস্থােন র্ো । 

৭। পেটেন্ট দেখাস্ত সংক্রান্ত মাডসর্ প্রডর্টিদন নর্েী র্ো। 

৮। প্রাপ্ত নতুন পেটেন্ট দেখাস্তসমূে প্রাথডমর্ েয কাটি িাংলাটদি পগটজটে প্রর্াটিে জন্য খসিা নর্েী র্ো । 

৯। সংটিাডির্ পেটেন্ট দেখাস্ত ডিটিচযেে পমার্াটির্ উেস্থােন র্ো। 

১০। ডচঠিেে, পেটেন্ট সনদেে ও যাির্ীি েোডদ র্ডম্পউোটে র্টম্পাজ র্ো । 

১১। পেটেন্ট দেখাস্ত  গ্রেটনািে আেডিে জিাি উেস্থােন র্ো ও আেডিে জিাি অনুটমাডদর্ েটল েডেচ্ছন্নেে উেস্থােন র্ো ।  

১২। পেটেন্ট দেখাস্ত গ্রেণপূি ক শুনানী/অেডজিণ সংক্রান্ত শুনানীে ডচঠি উেস্থােন র্ো । 

১৩। োই-পর্াটে ক অেডজিণ সংক্রান্ত  মামলা থার্টল র্াে ডিটিচযেে উেস্থােন র্ো । 

১৪। পেটেন্ট দেখাস্ত  গৃেীর্ েটল পনাটিি অি এযার্টসেোস/টলোস ক পেটেন্ট/সনদেে উেস্থােন র্ো । 

১৫। গৃেীর্ পেটেন্ট দেখাস্তসমূে িাংলাটদি পগটজটে প্রর্াটিে জন্য খসিা নর্েী র্ো । 

১৬। পেটেন্ট নিািন সংক্রান্ত িাইল উেস্থােন র্ো ও নিািন সনদেে প্রস্তুর্ পূি কর্ সনদেে উেস্থােন র্ো। 

১৭। নিািনকৃর্ পেটেন্ট দেখাস্তসমূে িাংলাটদি পগটজটে প্রর্াটিে জন্য খসিা নর্েী র্ো । 

১৮। নিািন সংক্রান্ত পেটেন্ট দেখাটস্তে যাির্ীি র্াগজেে গ্রেণ র্ো ও সংেক্ষণ র্ো। 

১৯। নিািন িাইল পেডজষ্টাটে অন্তকর্ভক্ত র্ো  এিং মাডসর্ প্রডর্টিদন নর্েী র্ো ।। 

২০। অনুসন্ধান িাইল /র্টথ্যে িাইল উেস্থােন র্ো এিং েডেচ্ছন্নেে পপ্রেণ র্ো । 

২১। সর্ল িাইল মুিটমন্ট পেডজষ্টাটে অন্তকর্ভক্ত র্ো । 

২২। যাির্ীি ডচঠিেে ইসুয র্োে েে িটর্ে র্ো । 

 
পেটেন্ট এক্সাডমনাে -২১ ( যন্ত্র পর্ৌিল): 

জনিল-২ জন  

১। পেটেন্ট  এক্সাডমনাে 

২। উচ্চমান সের্ােী 

উচ্চমান সের্ােী এে দাডিত্বঃ 

১। প্রাপ্ত নতুন পেটেন্ট দেখাস্ত প্রাথডমর্ পেডজষ্টাটে এডন্ট্র র্ো ও িাইল প্রস্ত্ির্ পূি কর্ েেীক্ষটর্ে ডনর্ে র্দানুযািী উেস্থােন র্ো । 



 24 

২। পেটেন্ট ডসটস্ট্মটর্ পূণ ক অটোটমিটনে লটক্ষয নতুন পেটেন্ট দেখাস্ত / গৃেীর্ পেটেন্ট /নিািনকৃর্ পেটেন্ট সম্পডর্কর্ যাির্ীি িাো 

র্ডম্পউোটে এডন্ট্র র্ো ও প্রটযাজয পক্ষটে গৃেীর্ পেটেটন্টে, পেটেন্ট এযাব্স্ট্রাস্ট্রাক্ট ও সংডিষ্ট ড্রডিং েযাডনং র্ের্ঃ পেটেন্ট ডিডিওগ্রাডির্ িাো 

নর্েী ও আেটিে র্ো। 

৩। পেটেন্ট দেখাস্তসমূটেে িেমাডলটিস েেীক্ষা র্ো । 

৪। প্রটিাজন অনুসাটে িাইটল খসিাসে উেস্থােন র্ো/আেডিে জিাি উেস্থােন র্ো ও খসিা অনুটমাডদর্ েটল েডেচ্ছন্নেে উেস্থােন র্ো । 

৫। সাটি কিাইি র্ডেে েডেচ্ছন্নেে উেস্থােন র্ো । 

৬। পেটেন্ট দেখাস্ত েডের্যাক্ত ও প্রর্যাখার্ েটল, েে জােীে জন্য নডথ উেস্থােন র্ো । 

৭। পেটেন্ট দেখাস্ত সংক্রান্ত মাডসর্ প্রডর্টিদন নর্েী র্ো। 

৮। প্রাপ্ত নতুন পেটেন্ট দেখাস্তসমূে প্রাথডমর্ েয কাটি িাংলাটদি পগটজটে প্রর্াটিে জন্য খসিা নর্েী র্ো । 

৯। সংটিাডির্ পেটেন্ট দেখাস্ত ডিটিচযেে পমার্াটির্ উেস্থােন র্ো। 

১০। ডচঠিেে, পেটেন্ট সনদেে ও যাির্ীি েোডদ র্ডম্পউোটে র্টম্পাজ র্ো । 

১১। পেটেন্ট দেখাস্ত  গ্রেটনািে আেডিে জিাি উেস্থােন র্ো ও আেডিে জিাি অনুটমাডদর্ েটল েডেচ্ছন্নেে উেস্থােন র্ো ।  

১২। পেটেন্ট দেখাস্ত গ্রেণপূি ক শুনানী/অেডজিণ সংক্রান্ত শুনানীে ডচঠি উেস্থােন র্ো । 

১৩। োই-পর্াটে ক অেডজিণ সংক্রান্ত  মামলা থার্টল র্াে ডিটিচযেে উেস্থােন র্ো । 

১৪। পেটেন্ট দেখাস্ত  গৃেীর্ েটল পনাটিি অি এযার্টসেোস/টলোস ক পেটেন্ট/সনদেে উেস্থােন র্ো । 

১৫। গৃেীর্ পেটেন্ট দেখাস্তসমূে িাংলাটদি পগটজটে প্রর্াটিে জন্য খসিা নর্েী র্ো । 

১৬। পেটেন্ট নিািন সংক্রান্ত িাইল উেস্থােন র্ো ও নিািন সনদেে প্রস্তুর্ পূি কর্ সনদেে উেস্থােন র্ো। 

১৭। নিািনকৃর্ পেটেন্ট দেখাস্তসমূে িাংলাটদি পগটজটে প্রর্াটিে জন্য খসিা নর্েী র্ো । 

১৮। নিািন সংক্রান্ত পেটেন্ট দেখাটস্তে যাির্ীি র্াগজেে গ্রেণ র্ো ও সংেক্ষণ র্ো। 

১৯। নিািন িাইল পেডজষ্টাটে অন্তকর্ভক্ত র্ো  এিং মাডসর্ প্রডর্টিদন নর্েী র্ো ।। 

২০। অনুসন্ধান িাইল /র্টথ্যে িাইল উেস্থােন র্ো এিং েডেচ্ছন্নেে পপ্রেণ র্ো । 

২১। সর্ল িাইল মুিটমন্ট পেডজষ্টাটে অন্তকর্ভক্ত র্ো । 

২২। যাির্ীি ডচঠিেে ইসুয র্োে েে িটর্ে র্ো । 

 
পেটেন্ট এক্সাডমনাে -২২ ( নজি েসািন/টর্ডমটর্ৌিল): 

জনিল-২ জন 

১। পেটেন্ট  এক্সাডমনাে 

২। ডনম্নমান সের্ােী র্াম মূদ্রাক্ষডের্ 

 
ডনম্নমান সের্ােী র্াম মূদ্রাক্ষডের্ এে দাডিত্বঃ 

১। প্রাপ্ত নতুন পেটেন্ট দেখাস্ত প্রাথডমর্ পেডজষ্টাটে এডন্ট্র র্ো ও িাইল প্রস্ত্ির্ পূি কর্ েেীক্ষটর্ে ডনর্ে র্দানুযািী উেস্থােন র্ো । 

২। পেটেন্ট ডসটস্ট্মটর্ পূণ ক অটোটমিটনে লটক্ষয নতুন পেটেন্ট দেখাস্ত / গৃেীর্ পেটেন্ট /নিািনকৃর্ পেটেন্ট সম্পডর্কর্ যাির্ীি িাো 

র্ডম্পউোটে এডন্ট্র র্ো ও প্রটযাজয পক্ষটে গৃেীর্ পেটেটন্টে, পেটেন্ট এযাব্স্ট্রাস্ট্রাক্ট ও সংডিষ্ট ড্রডিং েযাডনং র্ের্ঃ পেটেন্ট ডিডিওগ্রাডির্ িাো 

নর্েী ও আেটিে র্ো। 

৩। পেটেন্ট দেখাস্তসমূটেে িেমাডলটিস েেীক্ষা র্ো । 

৪। প্রটিাজন অনুসাটে িাইটল খসিাসে উেস্থােন র্ো/আেডিে জিাি উেস্থােন র্ো ও খসিা অনুটমাডদর্ েটল েডেচ্ছন্নেে উেস্থােন র্ো । 

৫। সাটি কিাইি র্ডেে েডেচ্ছন্নেে উেস্থােন র্ো । 

৬। পেটেন্ট দেখাস্ত েডের্যাক্ত ও প্রর্যাখার্ েটল, েে জােীে জন্য নডথ উেস্থােন র্ো । 

৭। পেটেন্ট দেখাস্ত সংক্রান্ত মাডসর্ প্রডর্টিদন নর্েী র্ো। 

৮। প্রাপ্ত নতুন পেটেন্ট দেখাস্তসমূে প্রাথডমর্ েয কাটি িাংলাটদি পগটজটে প্রর্াটিে জন্য খসিা নর্েী র্ো । 

৯। সংটিাডির্ পেটেন্ট দেখাস্ত ডিটিচযেে পমার্াটির্ উেস্থােন র্ো। 

১০। ডচঠিেে, পেটেন্ট সনদেে ও যাির্ীি েোডদ র্ডম্পউোটে র্টম্পাজ র্ো । 

১১। পেটেন্ট দেখাস্ত  গ্রেটনািে আেডিে জিাি উেস্থােন র্ো ও আেডিে জিাি অনুটমাডদর্ েটল েডেচ্ছন্নেে উেস্থােন র্ো ।  

১২। পেটেন্ট দেখাস্ত গ্রেণপূি ক শুনানী/অেডজিণ সংক্রান্ত শুনানীে ডচঠি উেস্থােন র্ো । 

১৩। োই-পর্াটে ক অেডজিণ সংক্রান্ত  মামলা থার্টল র্াে ডিটিচযেে উেস্থােন র্ো । 

১৪। পেটেন্ট দেখাস্ত  গৃেীর্ েটল পনাটিি অি এযার্টসেোস/টলোস ক পেটেন্ট/সনদেে উেস্থােন র্ো । 

১৫। গৃেীর্ পেটেন্ট দেখাস্তসমূে িাংলাটদি পগটজটে প্রর্াটিে জন্য খসিা নর্েী র্ো । 

১৬। পেটেন্ট নিািন সংক্রান্ত িাইল উেস্থােন র্ো ও নিািন সনদেে প্রস্তুর্ পূি কর্ সনদেে উেস্থােন র্ো। 

১৭। নিািনকৃর্ পেটেন্ট দেখাস্তসমূে িাংলাটদি পগটজটে প্রর্াটিে জন্য খসিা নর্েী র্ো । 

১৮। নিািন সংক্রান্ত পেটেন্ট দেখাটস্তে যাির্ীি র্াগজেে গ্রেণ র্ো ও সংেক্ষণ র্ো। 

১৯। নিািন িাইল পেডজষ্টাটে অন্তকর্ভক্ত র্ো  এিং মাডসর্ প্রডর্টিদন নর্েী র্ো ।। 

২০। অনুসন্ধান িাইল /র্টথ্যে িাইল উেস্থােন র্ো এিং েডেচ্ছন্নেে পপ্রেণ র্ো । 

২১। সর্ল িাইল মুিটমন্ট পেডজষ্টাটে অন্তকর্ভক্ত র্ো । 

২২। যাির্ীি ডচঠিেে ইসুয র্োে েে িটর্ে র্ো । 

 
এযাডসস্ট্যান্ট পেডজষ্ট্রাে-৮(ইন্ডাডষ্ট্রিাল ডিজাইন ): 

জনিল-৩ জন 

১। এযাডসস্ট্ান্ট পেডজস্ট্রাে 
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২। সাঁেমূদ্রাক্ষডের্ 

৩। এম, এল, এস, এস 

সাঁেমূদ্রাক্ষডের্ এে দাডিত্বঃ 

১। পিপুটি পেডজস্ট্রাে এিং েেীক্ষর্গণ র্র্তকর্ এযাডসস্ট্ান্ট পেডজস্ট্রাে এে ডনর্ে পপ্রডের্  নডথেোদী গ্রেণ র্ো। 

২। এযাডসস্ট্ান্ট পেডজস্ট্রাে প্রদি নডথেে পিপুটি পেডজস্ট্রাে এিং েেীক্ষর্গটণে ডনর্ে পপ্রেণ র্ো ও পেডজস্ট্াটে সংেক্ষণ র্ো। 

৩। র্র্তকেক্ষ র্র্তকর্ প্রদি অন্যান্য দাডিত্ব োলন র্ো। 

 
ডিজাইন এক্সাডমনাে-২৩ ( ইন্ডাডষ্ট্রিাল ডিজাইন,  পেণী,  ১-৭): 

জনিল-২ জন  

১। ডিজাইন এক্সাডমনাে 

২। উচ্চমান সের্ােী 

উচ্চমান সের্ােী এে দাডিত্বঃ 

১। ডিটিচযেে সে িাইল উেস্থােন র্ো । 

২। ডিজাইন দেখাস্তসমূটেে িেমাডলটিস েেীক্ষা র্ো । 

৩। িাইটল খসিা উেস্থােন র্ো এিং খসিা অনুটমাডদর্ েটল েডেচ্ছন্নেে উেস্থােন র্ো । 

৪। আেডিে জিাি উেস্থােন র্ো এিং আেডিে জিাি অনুটমাডদর্ েটল েডেচ্ছন্নেে উেস্থােন র্ো ।  

৫। শুনানীে ডচঠি উেস্থােন র্ো । 

৬। ডিজাইন দেখাস্ত গৃেীর্ েটল সনদেে উেস্থােন র্ো । 

৭। নিািন িাইল উেস্থােন র্ো ও নিািন সনদেে উেস্থােন র্ো। 

৮। সাটি কিাইি র্ডে প্রদাটনে লটক্ষয িাইল উেস্থােন র্ো । 

৯। োই-পর্াটে ক ডিজাইন সংক্রান্ত মামলা থার্টল র্া ডিটিচযেে উেস্থােন র্ো । 

১০। র্টথ্যে িাইল উেস্থােন র্ো এিং েডেচ্ছন্নেে পপ্রেণ র্ো । 

১১। েডের্যাক্ত ও প্রর্যাখার্ েটল, েে জােীে লটক্ষয িাইল উেস্থােন র্ো এিং েডেচ্ছন্নেে পপ্রেণ র্ো । 

১২। ডিজাইন দেখাস্ত সংক্রান্ত যাির্ীি র্াগজেে গ্রেণ, উেস্থােন ও সংেক্ষণ র্ো। 

১৩। প্রাপ্ত ডিজাইন দেখাস্ত প্রাথডমর্ পেডজষ্টাটে এডন্ট্র ও িাইল নর্েী র্ো। 

১৪। গৃেীর্ িাইটল পেডজটষ্ট্রিন নম্বে প্রদানপূি কর্ ডিজাইন পেডজষ্টাটে এডন্ট র্ো । 

১৫। সর্ল িাইল মুিটমন্ট পেডজষ্টাটে অন্তকর্ভক্ত র্ো । 

১৬। ডিজাইন সংক্রান্ত মাডসর্ প্রডর্টিদন নর্েী র্ো । 

১৭। িাংলাটদি পগটজটে প্রর্াটিে জন্য খসিা নর্েী র্ো । 

১৮। নিািন িাইল পেডজষ্টাটে পলখা । 

১৯। নতুন িাইটলে সাচ ক র্ডে নর্েী র্ো। 

২০। গাি ক িাইটল র্ডে সংস্থােন র্ো । 

২১। প্রটিাজন অনুসাটে অন্যান্য নডথ উেস্থােন র্ো। 

২২।  যাির্ীি ডচঠিেে ইসুয র্োে েে িটর্ে র্ো । 

 
ডিজাইন এক্সাডমনাে -২৪ ( ইন্ডাডষ্ট্রিাল ডিজাইন,  পেণী,  ৮-১৪): 

জনিল-২ জন  

১। ডিজাইন এক্সাডমনাে 

২। সাঁেমূদ্রাক্ষডের্ 

সাঁেমূদ্রাক্ষডের্ এে দাডিত্বঃ 

১। ডিটিচযেে সে িাইল উেস্থােন র্ো । 

২। ডিজাইন দেখাস্তসমূটেে িেমাডলটিস েেীক্ষা র্ো । 

৩। িাইটল খসিা উেস্থােন র্ো এিং খসিা অনুটমাডদর্ েটল েডেচ্ছন্নেে উেস্থােন র্ো । 

৪। আেডিে জিাি উেস্থােন র্ো এিং আেডিে জিাি অনুটমাডদর্ েটল েডেচ্ছন্নেে উেস্থােন র্ো ।  

৫। শুনানীে ডচঠি উেস্থােন র্ো । 

৬। ডিজাইন দেখাস্ত গৃেীর্ েটল সনদেে উেস্থােন র্ো । 

৭। নিািন িাইল উেস্থােন র্ো ও নিািন সনদেে উেস্থােন র্ো। 

৮। সাটি কিাইি র্ডে প্রদাটনে লটক্ষয িাইল উেস্থােন র্ো । 

৯। োই-পর্াটে ক ডিজাইন সংক্রান্ত মামলা থার্টল র্া ডিটিচযেে উেস্থােন র্ো । 

১০। র্টথ্যে িাইল উেস্থােন র্ো এিং েডেচ্ছন্নেে পপ্রেণ র্ো । 

১১। েডের্যাক্ত ও প্রর্যাখার্ েটল, েে জােীে লটক্ষয িাইল উেস্থােন র্ো এিং েডেচ্ছন্নেে পপ্রেণ র্ো । 

১২। ডিজাইন দেখাস্ত সংক্রান্ত যাির্ীি র্াগজেে গ্রেণ, উেস্থােন ও সংেক্ষণ র্ো। 

১৩। প্রাপ্ত ডিজাইন দেখাস্ত প্রাথডমর্ পেডজষ্টাটে এডন্ট্র ও িাইল নর্েী র্ো। 

১৪। গৃেীর্ িাইটল পেডজটষ্ট্রিন নম্বে প্রদানপূি কর্ ডিজাইন পেডজষ্টাটে এডন্ট র্ো । 

১৫। সর্ল িাইল মুিটমন্ট পেডজষ্টাটে অন্তকর্ভক্ত র্ো । 

১৬। ডিজাইন সংক্রান্ত মাডসর্ প্রডর্টিদন নর্েী র্ো । 

১৭। িাংলাটদি পগটজটে প্রর্াটিে জন্য খসিা নর্েী র্ো । 

১৮। নিািন িাইল পেডজষ্টাটে পলখা । 
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১৯। নতুন িাইটলে সাচ ক র্ডে নর্েী র্ো। 

২০। গাি ক িাইটল র্ডে সংস্থােন র্ো । 

২১। প্রটিাজন অনুসাটে অন্যান্য নডথ উেস্থােন র্ো। 

২২।  যাির্ীি ডচঠিেে ইসুয র্োে েে িটর্ে র্ো । 

এম, এল, এস, এস (সর্ল): 

১। সংযুক্ত িাখাে নডথ/র্াগজেে ডনটদ কি মটর্ আনা-পনিা র্ো। 

২। সংযুক্ত িাখাে আসিািেে েডেোে-েডেচ্ছন্ন োখা। 

৩। র্টক্ষে ডনোেিা ডনডির্ র্ো । 

৪। সংডিস্ট্ র্ম কর্র্কাে ডনটদ কি অনুযািী অন্যান্য দাডিত্ব োলন র্ো। 

 
উচ্চমান সের্ােী (িেমাডলটিস) : 

১। প্রাপ্ত নতুন পেটেন্ট দেখাটস্তে িাইল প্রস্ত্ির্ পূি কর্ েেীক্ষর্টদে মটধ্য িোটদ্দে র্াডলর্া প্রনিন পূি কর্ র্দানুযািী উেস্থােন র্ো । 

২। পেটেন্ট ডসটস্ট্মটর্ পূণ ক অটোটমিটনে লটক্ষয নতুন পেটেন্ট দেখাস্ত সংক্রান্ত যাির্ীি িাো র্ডম্পউোটে এডন্ট্র র্ো ও প্রটযাজয পক্ষটে গৃেীর্ 

পেটেটন্টে পেটেন্ট এযাব্স্ট্রাস্ট্রাক্ট ও সংডিষ্ট ড্রডিং েযাডনং র্ের্ঃ পেটেন্ট ডিডিওগ্রাডির্ িাো নর্েী র্ো। 

৩। পেটেন্ট দেখাস্তেসমূটেে িেমাডলটিস েেীক্ষা র্ো । 

৪। প্রটিাজনানুসাটে িাইটল খসিাসে উেস্থােন র্ো । 

৫। খসিা অনুটমাডদর্ েটল েডেচ্ছন্নেে উেস্থােন র্ো । 

৬। আেডিে জিাি উেস্থােন র্ো এিং উো অনুটমাডদর্ েটল েডেচ্ছন্নেে উেস্থােন র্ো ।  

৭। শুনানীে ডচঠি উেস্থােন র্ো । 

৮। সাটি কিাইি র্ডেে েডেচ্ছন্নেে উেস্থােন র্ো । 

৯। োই-পর্াটে ক পেটেন্ট সংক্রান্ত মামলা থার্টল র্াে ডিটিচযেে উেস্থােন র্ো । 

১০। পেটেন্ট দেখাস্ত েডের্যাক্ত ও প্রর্যাখার্ েটল, েে জােীে জন্য নডথ উেস্থােন র্ো । 

১১। প্রাপ্ত নতুন পেটেন্ট দেখাস্তসমূে প্রাথডমর্ েয কাটি িাংলাটদি পগটজটে প্রর্াটিে জন্য খসিা নর্েী র্ো । 

 
ডনম্নমান সের্ােী (িেমাডলটিস) : 

১। প্রাপ্ত নতুন পেটেন্ট দেখাস্ত সংক্রান্ত যাির্ীি র্াগজেে গ্রেণপূি কর্ িাইল প্রস্ত্ির্ র্ের্ঃ উো যথাযথিাটি উেস্থােণ/সংেক্ষণ ও পেটেন্ট 

ডসটস্ট্মটর্ পূণ ক অটোটমিটনে লটক্ষয র্ডম্পউোটে নতুন পেটেন্ট দেখাস্ত সংক্রান্ত যাির্ীি িাো এডন্ট্র র্ো । 

২। প্রটযাজয পক্ষটে গৃেীর্ পেটেটন্টে, পেটেন্ট এযািস্ট্রাক্ট ও সংডিষ্ট ড্রডিং েযাডনং র্ের্ঃ পেটেন্ট ডিডিওগ্রাডির্ িাো নর্েী র্ো । 

৩। প্রাপ্ত পেটেন্ট দেখাস্ত প্রাথডমর্ পেডজষ্টাটে এডন্ট্র র্ো ও িাইল নর্েী র্ো। 

৪। সর্ল িাইল মুিটমন্ট পেডজষ্টাটে অন্তকর্ভক্ত র্ো । 

৫। পেটেন্ট দেখাস্ত সংক্রান্ত মাডসর্ প্রডর্টিদন নর্েী র্ো। 

৬। প্রাপ্ত নতুন পেটেন্ট দেখাস্তসমূে প্রাথডমর্ েয কাটি িাংলাটদি পগটজটে প্রর্াটিে জন্য খসিা নর্েী র্ো । 

৭। সংটিাডির্ িাইল ডিটিচযেে পমার্াটির্ উেস্থােন র্ো। 

৮। যাির্ীি ডচঠিেে ইসুয র্োে েে িটর্ে র্ো । 

৯। ডচঠিেে, পেটেন্ট সনদেে ও যাির্ীি েোডদ র্ডম্পউোটে োইে র্ো । 

 
* উচ্চমান সের্ােী (গ্রেণ): 

১। ডিটিচযেে সে িাইল উেস্থােন র্ো ও পেটেন্ট ডসটস্ট্মটর্ পূণ ক অটোটমিটনে লটক্ষয গৃেীর্ পেটেন্ট দেখাস্ত সংক্রান্ত যাির্ীি িাো 

র্ডম্পউোটে এডন্ট্র র্ো। 

২।  প্রটযাজয পক্ষটে গৃেীর্ পেটেটন্টে, পেটেন্ট এযাব্স্ট্রাস্ট্রাক্ট ও সংডিষ্ট ড্রডিং েযাডনং র্ের্ঃ পেটেন্ট ডিডিওগ্রাডির্ িাো নর্েী ও আেটিে র্ো। 

৩। িাইটল খসিা উেস্থােন র্ো । 

৪। খসিা অনুটমাডদর্ েটল েডেচ্ছন্নেে উেস্থােন র্ো । 

৫। গ্রেটনািে আেডিে জিাি উেস্থােন র্ো। 

৬। গ্রেটনািে আেডিে জিাি অনুটমাডদর্ েটল েডেচ্ছন্নেে উেস্থােন র্ো ।  

৭। অেডজিণ সংক্রান্ত শুনানীে ডচঠি উেস্থােন র্ো । 

৮। পেটেন্ট দেখাস্থ গৃেীর্ েটল সনদেে উেস্থােন র্ো । 

৯। োই-পর্াটে ক/অেডজিণ সংক্রান্ত  পেটেন্ট  মামলা থার্টল র্াে ডিটিচযেে উেস্থােন র্ো । 

১০। গৃেীর্ পেটেন্ট দেখাস্তসমূে িাংলাটদি পগটজটে প্রর্াটিে জন্য খসিা নর্েী র্ো । 

 
ডনম্নমান সের্ােী (গ্রেণ): 

১। ডিটিচযেে সে িাইল উেস্থােন র্ো ও পেটেন্ট ডসটস্ট্মটর্ পূণ ক অটোটমিটনে লটক্ষয গৃেীর্ পেটেন্ট দেখাস্ত সংক্রান্ত যাির্ীি িাো 

র্ডম্পউোটে এডন্ট্র র্ো। 

২।  প্রটযাজয পক্ষটে গৃেীর্ পেটেটন্টে, পেটেন্ট এযাব্স্ট্রাস্ট্রাক্ট ও সংডিষ্ট ড্রডিং েযাডনং র্ের্ঃ পেটেন্ট ডিডিওগ্রাডির্ িাো নর্েী ও আেটিে র্ো। 

৩। গ্রেটনািে পেটেন্ট দেখাস্ত সংক্রান্ত যাির্ীি র্াগজেে প্রটসস ও সংেক্ষণ র্ো। 

৪। গৃেীর্ পেটেন্ট দেখাটস্তে পেটেন্ট নাম্বাে প্রদান র্ের্ঃ উো পেটেন্ট পেডজস্ট্াটে এডন্ট্র র্ো। 

৫। সর্ল িাইল মুিটমন্ট পেডজষ্টাটে অন্তকর্ভক্ত র্ো । 

৬। মাডসর্ প্রডর্টিদন নর্েী র্ো। 

৭। গৃেীর্ পেটেন্ট দেখাস্তসমূে িাংলাটদি পগটজটে প্রর্াটিে জন্য খসিা নর্েী র্ো । 
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৮। চাডেদা পমার্াটির্ অন্যান্য িাইল উেস্থােন র্ো। 

৯। যাির্ীি ডচঠিেে ইসুয র্োে েে িটর্ে র্ো । 

 
* উচ্চমান সের্ােী (নিািন): 

১। ডিটিচযেে সে িাইল উেস্থােন র্ো । 

২। নডথটর্ খসিা উেস্থােন র্ো। 

৩। খসিা অনুটমাডদর্ েটল েডেচ্ছন্নেে উেস্থােন র্ো । 

৪। আেডিে জিাি উেস্থােন র্ো। 

৫। আেডিে জিাি অনুটমাডদর্ েটল েডেচ্ছন্নেে উেস্থােন র্ো ।  

৬। নিািন সংক্রান্ত িাইল উেস্থােন র্ো ও নিািন সনদেে উেস্থােন র্ো। 

৭। পেটেন্ট ডসটস্ট্মটর্ পূণ ক অটোটমিটনে লটক্ষয গৃেীর্ পেটেন্ট দেখাটস্তে ডিডিওগ্রাডির্ িাো আেটিে র্ো। 

৮। অনুসন্ধান িাইল / র্টথ্যে িাইল উেস্থােন র্ো এিং েডেচ্ছন্নেে পপ্রেণ র্ো । 

৯। নিািনকৃর্ পেটেন্ট দেখাস্তসমূে িাংলাটদি পগটজটে প্রর্াটিে জন্য খসিা নর্েী র্ো । 

 
ডনম্নমান সের্ােী(নিািন) : 

১। নিািন সংক্রান্ত পেটেন্ট দেখাটস্তে যাির্ীি র্াগজেে গ্রেণ র্ো ও সংেক্ষণ র্ো। 

২। নিািন সংক্রান্ত মাডসর্ প্রডর্টিদন নর্েী র্ো । 

৩। নিািনকৃর্ পেটেন্ট দেখাস্তসমূে িাংলাটদি পগটজটে প্রর্াটিে জন্য খসিা নর্েী র্ো । 

৪। নিািন িাইল পেডজষ্টাটে অন্তকর্ভক্ত র্ো। 

৫। প্রটিাজন অনুসাটে অন্যান্য িাইল উেস্থােন র্ো। 

৬। নিািন সনদেে প্রস্তুর্ র্ো। 

৭। পেটেন্ট ডসটস্ট্মটর্ পূণ ক অটোটমিটনে লটক্ষয নিািনকৃর্ পেটেন্ট দেখাটস্তে ডিডিওগ্রাডির্ িাো আেটিে র্ো। 

৮। অনুসন্ধান িাইল /র্টথ্যে িাইল উেস্থােন র্ো এিং েডেচ্ছন্নেে পপ্রেণ র্ো । 

 
ডিজাইন িাখাঃ 

 উচ্চমান সের্ােী (ডিজাইন): 

১। ডিটিচযেে সে িাইল উেস্থােন র্ো । 

২। ডিজাইন দেখাস্তসমূটেে িেমাডলটিস েেীক্ষা র্ো । 

৩।  িাইটল খসিা উেস্থােন র্ো। 

৪। খসিা অনুটমাডদর্ েটল েডেচ্ছন্নেে উেস্থােন র্ো । 

৫। আেডিে জিাি উেস্থােন র্ো। 

৬। আেডিে জিাি অনুটমাডদর্ েটল েডেচ্ছন্নেে উেস্থােন র্ো ।  

৭। শুনানীে ডচঠি উেস্থােন র্ো । 

৮। ডিজাইন দেখাস্ত গৃেীর্ েটল সনদেে উেস্থােন র্ো । 

৯। নিািন িাইল উেস্থােন র্ো ও নিািন সনদেে উেস্থােন র্ো। 

১০। সাটি কিাইি র্ডে প্রদাটনে লটক্ষয িাইল উেস্থােন র্ো । 

১১। োই-পর্াটে ক ডিজাইন সংক্রান্ত মামলা থার্টল র্া ডিটিচযেে উেস্থােন র্ো । 

১২। র্টথ্যে িাইল উেস্থােন র্ো এিং েডেচ্ছন্নেে পপ্রেণ র্ো । 

১৩। েডের্যাক্ত ও প্রর্যাখার্ েটল, েে জােীে লটক্ষয িাইল উেস্থােন র্ো এিং েডেচ্ছন্নেে পপ্রেণ র্ো । 

 
ডনম্নমান সের্ােী(ডিজাইন): 

১। ডিজাইন দেখাস্ত সংক্রান্ত যাির্ীি র্াগজেে গ্রেণ, ইেস্থােন ও সংেক্ষণ র্ো। 

২। প্রাপ্ত ডিজাইন দেখাস্ত প্রাথডমর্ পেডজষ্টাটে এডন্ট্র ও িাইল নর্েী র্ো। 

৩। গৃেীর্ িাইটল পেডজটষ্ট্রিন নম্বে প্রদানপূি কর্ ডিজাইন পেডজষ্টাটে এডন্ট র্ো । 

৪। সর্ল িাইল মুিটমন্ট পেডজষ্টাটে অন্তকর্ভক্ত র্ো । 

৫। ডিজাইন সংক্রান্ত মাডসর্ প্রডর্টিদন নর্েী র্ো । 

৬। িাংলাটদি পগটজটে প্রর্াটিে জন্য খসিা নর্েী র্ো । 

৭। নিািন িাইল পেডজষ্টাটে পলখা । 

৮। নতুন িাইটলে সাচ ক র্ডে নর্েী র্ো। 

৯। গাি ক িাইটল র্ডে সংস্থােন র্ো । 

১০। প্রটিাজন অনুসাটে অন্যান্য নডথ উেস্থােন র্ো। 

১১।  যাির্ীি ডচঠিেে ইসুয র্োে েে িটর্ে র্ো । 

 
এম, এল, এস, এস (সর্ল িাখা): 

১। সংযুক্ত িাখাে নডথ/র্াগজেে ডনটদ কি মটর্ আনা-পনিা র্ো। 

২। সংযুক্ত িাখাে আসিািেে েডেোে-েডেচ্ছন্ন োখা। 

৩। র্টক্ষে ডনোেিা ডনডির্ র্ো । 

৪। িাখাে দাডিত্ব প্রাপ্ত র্ম কর্র্কাে ডনটদ কি অনুযািী অন্যান্য দাডিত্ব োলন র্ো। 


