পেটেন্ট, ডিজাইন ও পেিমার্কস অডিদপ্তর (ডিডেডিটি)
ডিল্প মন্ত্রণালয়

পসবা প্রদান প্রডিশ্রুডি (ডসটিটজন্স চাে কার)

১. ডিিন ও ডমিন
ডিিন: পমিাসম্পদ সুরক্ষায় ডবশ্বমাটনর পসবা।
ডমিন: পমিাসম্পদ সংরক্ষণ ও সটচিনিা বৃডির মাধ্যটম সৃডিিীলিায় গডি আনয়নসহ র্ার্ কর্র ও যুটগােটর্াগী পসবা ডনডিির্রণ।

২. প্রডিশ্রুি পসবা সমূহ:
(২.১) নাগডরর্ পসবা:
(২.১.১) পেটেন্ট
ক্রম

পসবার নাম

পসবা প্রদান েিডি

প্রটয়াজনীয় র্াগজেত্র এবং প্রাডপ্তস্থান

পসবার মূল্য এবং েডরটিাি
েিডি

পসবা
প্রদাটনর
সময়সীমা

দাডয়ত্বপ্রাপ্ত
র্মকর্িকা
(নাম, েদডব,
প ান নম্বর ও
ই-পমইল)

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

প্রযুডিগি পর্
পর্ান পক্ষটত্র
ডিটল্প
প্রটয়াগটর্াগ্য
নতুন েণ্য বা
েিডি
উদ্ভাবটনর
জন্য পেটেন্ট
স্বত্ত্ব প্রদান।

(১) পর্ পর্ান ব্যডি বা িার পর্ান ববি প্রডিডনডি
ডনি কাডরি রটম ড সহর্াটর পেটেন্ট দরখাস্ত দাডখল
র্রটবন এবং দপ্তর হটি পেটেন্ট দরখাস্ত নম্বরসহ মাডন
ডরডসে সংগ্রহ র্রটবন।

(১) পেটেন্ট আটবদন দাডখল সংক্রান্ত এর্টি অগ্রায়ণ েত্র
(Forwarding Letter);

১

(২) র্থার্থিাটব পূরণকৃি ডনি কাডরি আটবদন রম (প্রটর্াজয
পক্ষটত্র Form-1 / Form-2, Form-1A / Form(২) আটবদনটির রমাডলটি েরীক্ষণ পিটে েরীক্ষর্ 2A) এর র্ডে;
র্র্তকর্ উদ্ভাবটনর র্াডরগডর েরীক্ষা সম্পন্ন র্টর পর্ান (৩) র্থার্থিাটব পূরণকৃি ডনি কাডরি রম (Form-3/3A)
িরটনর আেডি না থার্টল উিিকন র্র্তকেটক্ষর অনুটমাদন সহ ২ (দুই) প্রস্থ ডবটিেত্বনাম (Specification) এর র্ডে;
সাটেটক্ষ আটবদনর্ারীটর্ পেটেন্ট গ্রহণ সংক্রান্ত পনাটিি
প্রাডির্ার
সংক্রান্ত
আটবদটনর
(Priority
পপ্ররণ র্রা হয় এবং সীডলং ড প্রদাটনর জন্য আহ্বান (৪)
র্রা হয়। র্াডরগডর েরীক্ষায় আেডি থার্টল িা আইন Application) পক্ষটত্র পর্ পদটি প্রথম আটবদন দাডখল র্রা
হটয়টে পস পদটির সংডিি র্র্তকেক্ষ র্র্তকর্ সিযাডয়ি/স্বাক্ষডরি
ও ডবডি অনুর্ায়ী ডনষ্পডি র্রা হয়।
ডবটিেত্বনামা (Certified copy of the
(৩) পেটেন্ট আটবদনটি বাংলাটদি পগটজটে প্রর্াটির specification) এর র্ডে;
চার মাস অডিবাডহি হটল র্ডদ পর্ান অটোডজিন মামলা
না থাটর্ িটব ডসডলং ড প্রাডপ্ত সাটেটক্ষ পেটেন্ট এর (৫) ২ (দুই) প্রস্থ Drawing (এর্ প্রস্ত পেডসং পেোটর এবং
সাটিডক টর্ে (Letters Patent) প্রদান র্রা হয়। অেরটি অ টসে পেোটর);
(৪) বাংলাটদি পগটজটে প্রর্াটির চার মাটসর মটধ্য
পর্ান পেটেন্ট আটবদটনর ডবরুটি অটোডজিন াইল
দাডখল হটল আইন ও ডবডি অনুর্ায়ী িা ডনষ্পডি র্রা
হয়।

(৬) ডনি কাডরি ড েডরটিাি সংক্রান্ত প্রমাণেটত্রর মূল র্ডে;
(৭) আটবদনর্ারী পর্ান প্রডিডনডির মাধ্যটম আটবদন র্রটল
প্রডিডনডিটর্ Power of Authority (PA) দাডখল
র্রটি হয়।

১



আটবদটনর পক্ষটত্র
ডনি কাডরি ড
২,০০০
োর্া। প্রাডির্ার সংক্রান্ত
আটবদটনর (Priority
Application)
পক্ষটত্র ডনি কাডরি ড
১০,০০০/-{ডবটিেত্বনামা
২৫ োিা এবং ১০টি দাডব
(Claim)
ের্ কন্ত}
[উটেখ্য পর্, ডবটিেত্বনামা
২৫ োিার উের হটল
প্রডি োিায় ১০০ োর্া
ডহসাটব এবং দাডব
(Claim) ১০টির উের
হটল প্রডিটি Claim এর
জন্য ১০০ োর্া ডহটসটব
ড প্রদান র্রটি হটব।]

সংডবডিবি
সািারণ
সময়সীমা
১৮ মাস। পিপুটি
পরডজস্ট্রার
(টেটেন্ট ও
ডিজাইন)
+৮৮-০২৯৫১১৪১৪
+৮৮-০১৭১১২৪২৬৭৫
dr.patent
@dpdt.g
ov.bd
showkat
8182@g
mail.com

www.dpdt.gov.bd
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/

পরডজস্ট্রার, ডিডেডিটি, ঢার্া বরাবর দাডখল র্রটি হটব।

১৫% িযাে চালাটনর মাধ্যটম েডরটিাি র্রটি হটব। িযাে

চালান পর্াি নং- ১-১১৩৩-০০০৬-

২

পেটেন্ট
স্বত্ত্বাডির্াডরর
পেটেন্ট
নবায়ন

৩

িামাডদ
পেটেন্ট
পুনরুিার
(Restor
ation)

(১) বাংলাটদটি ডবদ্যমান টেটেন্ট ও ডিজাইন আইন,
১৯১১ এর আওিায় ১৬ বেটরর জন্য নবায়ন সাটেটক্ষ
আটবদনর্ারীটর্ পেটেন্ট স্বত্ত্ব প্রদান র্রা হয়। ৃহহীি
পেটেন্ট এর পক্ষটত্র দরখাস্ত দাডখটলর িাডরখ হটি ৪
(চার) বের ের্ কন্ত পর্ান নবায়ন ড প্রদান র্রটি হয় না।
৫ম বেটরর ডনি কাডরি নবায়ন ড ৪থ ক বের অডিক্রাটন্তর
পূটব কই দাডখল র্রটি হয়। এিাটব ক্রমান্বটয় ১৬ বের
ের্ কন্ত নবায়ন ড েডরটিাি র্রটি হয়। পর্উ ইচ্ছা র্রটল
এর্াডির্ বেটরর নবায়ন ড এর্টত্র েডরটিাি র্রটি
োটরন।

(১) পেটেন্ট নবায়টনর জন্য
(Forwarding Letter);

(১) পর্ান পেটেন্ট স্বত্ত্বাডির্াডর ডনি কাডরি সময়সীমার
মটধ্য নবায়ন ড প্রদান র্রটি ব্যথ ক হটল পেটেন্টটি
িামাডদ হটয় র্ায় এবং পস পক্ষটত্র িামাডদ পেটেন্ট
পুনরুিার র্রার জন্য ডনি কাডরি ড সহ Form-10
দাডখল র্রটি হয়। আটবদনর্ারীর র্াবিীয় র্াগজেত্র
র্াচাইয়াটন্ত বাংলাটদি পগটজটে প্রর্াটির র্ার্ কক্রম গ্রহণ
র্রা হয়।

(১) পেটেন্ট নবায়টনর জন্য
(Forwarding Letter);

এর্টি

অগ্রায়ণ

েত্র

১



(২) ডনি কাডরি ড েডরটিাি সংক্রান্ত প্রমাণেটত্রর মূল র্ডে;

৩০
র্ার্ কডদবস

ঐ

১৮০
র্ার্ কডদবস

ঐ

সরর্ার ডনি কাডরি
নবায়ন ড

(৩) আটবদনর্ারী পর্ান প্রডিডনডির মাধ্যটম আটবদন র্রটল
প্রডিডনডিটর্ Power of Authority (PA) দাডখল
র্রটি হয়।
www.dpdt.gov.bd

এর্টি

অগ্রায়ণ

েত্র

(২) িামাডদ পেটেন্ট পুনরুিার র্রার জন্য র্থার্থিাটব পূরণকৃি
ডনি কাডরি আটবদন রম (Form-10) এর র্ডে;
(৩) ডনি কাডরি ড েডরটিাি সংক্রান্ত প্রমাণেটত্রর মূল র্ডে;

(৪) আটবদনর্ারী পর্ান প্রডিডনডির মাধ্যটম আটবদন র্রটল
বাংলাটদি পগটজটে প্রর্াডিি হওয়ার িাডরখ হটি েয় প্রডিডনডিটর্ Power of Authority (PA) দাডখল
সপ্তাটহর মটধ্য পেটেন্ট আটবদটনর ডবরুটি অটোডজিন র্রটি হয়।
সংক্রান্ত পর্ান দরখাস্ত দাডখল না হটল িামাডদ পেটেন্টটি
www.dpdt.gov.bd
র্থাডনয়টম পুনরুিার (Restoration) র্রা হয়।

১



িামাডদ পেটেন্ট
পুনরুিার
(Restoration)
সংক্রান্ত ডনি কাডরি ড
৬,০০০/- োর্া।

পগটজটে প্রর্াডিি হওয়ার িাডরখ হটি েয় সপ্তাটহর
মটধ্য পেটেন্ট আটবদটনর ডবরুটি অটোডজিন াইল
দাডখল হটল আইন ও ডবডি অনুর্ায়ী িা ডনষ্পডি র্রা
হয়।



০৩১১।

/

পরডজস্ট্রার, ডিডেডিটি, ঢার্া বরাবর দাডখল র্রটি হটব।

১৫% িযাে চালাটনর মাধ্যটম েডরটিাি র্রটি হটব। িযাে

চালান পর্াি নং- ১-১১৩৩-০০০৬-

পেটেন্ট
(১) আটবদনর্ারী বা িার পর্ান ববি প্রডিডনডি ডনি কাডরি
সংক্রান্ত িথ্য
রটম ড েডরটিাি পূব কর্ অত্রাড টস দাডখলকৃি পেটেন্ট
েডরবিকন/
দরখাস্ত অথবা ৃহহীি পেটেন্ট এর সংটিািন ও
সংটিািন
েডরবিকটনর জন্য আটবদন র্রটি োটরন।

৪

(১) এর্টি অগ্রায়ণ েত্র (Forwarding Letter);

১

(২) র্থার্থিাটব পূরণকৃি ডনি কাডরি আটবদন রম (প্রটর্াজয
পক্ষটত্র Form-11 / Form-23 / Form-25 /
Form-28) এর র্ডে;

(২) আইন ও ডবডি পমািাটবর্ সংটিািন র্রা হয়।

(৩) ডনি কাডরি ড েডরটিাি সংক্রান্ত প্রমাণেটত্রর মূল র্ডে;
(৩) প্রটর্াজয পক্ষটত্র সংটিাডিি ডবেয়াডদ বাংলাটদি (৪) আটবদনর্ারী পর্ান প্রডিডনডির মাধ্যটম আটবদন র্রটল
পগটজটে প্রর্াি র্রা হয়। পগটজটে প্রর্াডিি হওয়ার প্রডিডনডিটর্ Power of Authority (PA) দাডখল
িাডরখ হটি েয় সপ্তাটহর মটধ্য পেটেন্ট আটবদটনর র্রটি হয়।
ডবরুটি অটোডজিন সংক্রান্ত পর্ান দরখাস্ত দাডখল না
www.dpdt.gov.bd
হটল পেটেন্ট সংক্রান্ত িথ্য েডরবিকন/সংটিািন র্রা হয়।
৫

পেটেন্ট
সংক্রান্ত িথ্য
(Patent
Inform
ation)
প্রদান এবং
আগ্রহী
আটবদনর্ারী
পর্ ৃহহীি
পেটেন্ট
ডবটিেত্বনামা
(Specifi
cation)
েডরদিকটনর
সুটর্াগ প্রদান
ও প্রটর্াজয
পক্ষটত্র
প্রটয়াজনীয়
র্ডে
সরবরাহ।


০৩১১।

/

(১) পর্ পর্ান ব্যডি বা িার পর্ান ববি প্রডিডনডি
ডনি কাডরি রটম ড সহর্াটর অত্রাড টস দাডখলকৃি
পেটেন্ট দরখাস্ত অথবা ৃহহীি পেটেন্ট সম্পটর্ক র্থাডনয়টম
এিদসংক্রান্ত িথ্য সরবরাটহর জন্য আটবদন র্রটি
োরটবন।
অত্রাড টসর পেটেন্ট িাখা র্র্তকর্ িথ্যাডদ সংডিি
আটবদনর্ারীর ডনর্ে ডবডি পমািাটবর্ পপ্ররণ র্রা হয়।
(২) সুডবিাজনর্ সমটয় সব কসািারটণর েডরদিকটনর জন্য
সংডিি পরডজস্টার সমূহ উন্মুি থার্টব।
(৩) আগ্রহী ব্যডি র্ডদ ডনি কারি ড প্রদানপূব কর্ ডনি কাডরি
রটম পর্ান পেটেন্ট দরখাটস্তর ডবটিেত্বনামা বা ড্রইং
এর সাটি ক াইি র্ডের জন্য আটবদন র্টরন িটব
র্থাডনয়টম উহা সরবরাহ র্রা হয়।

পরডজস্ট্রার, ডিডেডিটি, ঢার্া বরাবর দাডখল র্রটি হটব।

(১) এর্টি অগ্রায়ণ েত্র (Forwarding Letter);
(২) র্থার্থিাটব পূরণকৃি ডনি কাডরি আটবদন রম সাটি ক াইি
র্ডের পক্ষটত্র Form-29
পেটেন্ট সংক্রান্ত িথ্য প্রদাটনর
পক্ষটত্র Form-29A এর র্ডে;
(৩) ডনি কাডরি ড েডরটিাি সংক্রান্ত প্রমাণেটত্রর মূল র্ডে।
www.dpdt.gov.bd

১

-

সংডবডিবি
সািারণ

সময়সীমা
প্রটর্াজয
পূরণকৃি ডনি কাডরি
পক্ষটত্র ৭
আটবদন রটমর জন্য
ডদন পথটর্
২,০০০/- োর্া। ৃহহীি
১৮ মাস
পেটেটন্টর Form-11
দাডখটলর পক্ষটত্র ৩,০০০/োর্া।
-

৩০
র্ার্ কডদবস



ঐ

ঐ

সাটি ক াইি র্ডে ও
িথ্য প্রদাটনর পক্ষটত্র
ডনি কাডরি ড
২,০০০/োর্া এবং পেটেন্ট সাচ ক
ডরটোে ক প্রদাটনর পক্ষটত্র
৩,০০০/- োর্া;
(খ) সাটি ক াইি র্ডের
জন্য প্রটর্াজয োইডেং ড ।

১৫% িযাে চালাটনর মাধ্যটম েডরটিাি র্রটি হটব। িযাে

চালান পর্াি নং- ১-১১৩৩-০০০৬-

(২.১.২) ডিজাইন
ক্রম

পসবার নাম

পসবা প্রদান েিডি

প্রটয়াজনীয় র্াগজেত্র এবং প্রাডপ্তস্থান

পসবার মূল্য এবং
েডরটিাি েিডি

পসবা
প্রদাটনর
সময়সীমা

দাডয়ত্বপ্রাপ্ত র্মকর্িকা
(নাম, েদডব, প ান
নম্বর ও ই-পমইল)

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

(১) পর্ পর্ান ব্যডি বা িার পর্ান ববি
প্রডিডনডি ডনি কাডরি রটম ড সহর্াটর
ডিজাইন দরখাস্ত দাডখল র্রটবন এবং
দপ্তর হটি ডিজাইন দরখাস্ত নম্বর, প্রাডপ্ত
স্বীর্ার ও ড জমা রডিদ সংগ্রহ
র্রটবন।

(১) র্থার্থিাটব পূরণকৃি ডনি কাডরি আটবদন রম (প্রটর্াজয পক্ষটত্র
Form-15/ Form-16/ Form-17) এর র্ডে;

১

ডিটল্প
ব্যবহৃি
েটন্যর
নান্দডনর্
পসৌন্দটর্ কর
জন্য
ডিজাইন
ডনবন্ধন
প্রদান।

২

ডিজাইন
স্বত্ত্বাডির্াডরর
ডিজাইন
নবায়ন

-

(৩) প্রাডির্ার সংক্রান্ত আটবদটনর (Priority Application) পক্ষটত্র
সংডিি র্র্তকেক্ষ র্র্তকর্ সিযাডয়ি/স্বাক্ষডরি Certified copy;

(১) এর্টি অগ্রায়ণ েত্র (Forwarding Letter);

(৪) আটবদনর্ারী পর্ান প্রডিডনডির মাধ্যটম আটবদন র্রটল প্রডিডনডিটর্
Power of Authority (PA) দাডখল র্রটি হয়।

পিপুটি পরডজস্ট্রার
(টেটেন্ট ও ডিজাইন)

সািারণ আটবদটনর
পক্ষটত্র ডনি কাডরি ড
২,৫০০/োর্া,
প্রাডির্ার আটবদটনর
(Priority
Application)
পক্ষটত্র ডনি কাডরি ড
১০,০০০/- োর্া, পসে
আটবদটনর
পক্ষটত্র
ডনি কাডরি ড ৫,০০০/োর্া।
১

-

(২) ডিজাইন নবায়ন র্রার জন্য র্থার্থিাটব পূরণকৃি ডনি কাডরি আটবদন
(Form-19)
;
(৩) ডনি কাডরি ড েডরটিাি সংক্রান্ত প্রমাণেটত্রর মূল র্ডে;

২৯০


(২) ০৪ (চার) র্ডে নতুনটত্বর বন কনা;

(২) আটবদনটির রমাডলটি েরীক্ষণ (৪) ডনি কাডরি ড েডরটিাি সংক্রান্ত প্রমাণেটত্রর মূল র্ডে;
পিটে েরীক্ষর্ র্র্তকর্ নতুনত্ব েরীক্ষা (৫) আটবদনর্ারী পর্ান প্রডিডনডির মাধ্যটম আটবদন র্রটল প্রডিডনডিটর্
সম্পন্ন র্টর পর্ান িরটনর আেডি না Power of Authority (PA) দাডখল র্রটি হয়;
থার্টল উিিকন র্র্তকেটক্ষর অনুটমাদন
www.dpdt.gov.bd
সাটেটক্ষ আটবদনর্ারীটর্ ডিজাইন
সনদ প্রদাটনর ব্যবস্থা গ্রহণ র্রা হয়।
র্াডরগডর েরীক্ষায় আেডি থার্টল িা
আইন ও ডবডি অনুর্ায়ী ডনষ্পডি র্রা
হয়।
(১) আটবদনর্ারীটর্ ০৫ বেটরর জন্য
ডিজাইন ডনবন্ধন প্রদান র্রা হয়।
ডনি কাডরি সময় অডিক্রাটন্তর পূটব কই
আটবদনর্ডরর ডনি কাডরি রম ও ড
দাডখটলর পপ্রডক্ষটি প্রডি পময়াটদ
০৫(োঁচ) বেটরর জন্য সটব কাচ্চ দুইবার
নবায়ন প্রদান র্রা হয়।

১



+৮৮-০২-৯৫১১৪১৪
+৮৮-০১৭১১২৪২৬৭৫
dr.patent@dp
dt.gov.bd
showkat8182
@gmail.com

৩৫
র্ার্ কডদবস

ঐ

ডিজাইন নবায়ন
সংক্রান্ত ডনি কাডরি ড
৫,০০০/- োর্া।

www.dpdt.gov.bd


০৩১১।

/

পরডজস্ট্রার, ডিডেডিটি, ঢার্া বরাবর দাডখল র্রটি হটব।

১৫% িযাে চালাটনর মাধ্যটম েডরটিাি র্রটি হটব। িযাে

চালান পর্াি নং- ১-১১৩৩-০০০৬-

৩

ডিজাইন
সংক্রান্ত িথ্য
েডরবিকন/
সংটিািন

(১) আটবদনর্ারী বা িার পর্ান ববি
প্রডিডনডি র্র্তকর্ ডনি কাডরি রটম ড
েডরটিাি পুব কর্ অত্র অড টস দাডখলকৃি
ডিজাইন আটবদন অথবা ডনবডন্ধি
ডিজাইন এর সংটিািন ও েডরবিকটনর
জন্য আটবদন র্রটি োটরন।

(১) এর্টি অগ্রায়ণ েত্র (Forwarding Letter);

(১) পর্ পর্ান ব্যডি বা িার পর্ান ববি
প্রডিডনডি ডনি কাডরি রটম ড সহর্াটর
অত্রাড টস দাডখলকৃি ডিজাইন আটবদন
অথবা ডনবডন্ধি ডিজাইন সম্পটর্ক
র্থাডনয়টম
এিদসংক্রান্ত
িথ্য
সরবরাটহর জন্য আটবদন র্রটি
োরটবন।

(১) এর্টি অগ্রায়ণ েত্র (Forwarding Letter);

১

(২) র্থার্থিাটব পূরণকৃি ডনি কাডরি (প্রটর্াজয পক্ষটত্র Form-23 /
Form-28)
;
(৩) ডনি কাডরি ড েডরটিাি সংক্রান্ত প্রমাণেটত্রর মূল র্ডে;

(৪) আটবদনর্ারী পর্ান প্রডিডনডির মাধ্যটম আটবদন র্রটল প্রডিডনডিটর্
(২) আইন ও ডবডি পমািাটবর্ সংটিািন Power of Authority (PA) দাডখল র্রটি হয়।
র্রা হয়।
www.dpdt.gov.bd
৪

ডিজাইন
সংক্রান্ত িথ্য
প্রদান এবং
জনসািারণ
র্র্তকর্
ডনবডন্ধি
ডিজাইন
েডরদিকন।

-

(২) র্থার্থিাটব পূরণকৃি ডনি কাডরি আটবদন
Form-20 / Form-21)
;

রম

(৩) ডনি কাডরি ড েডরটিাি সংক্রান্ত প্রমাণেটত্রর মূল র্ডে;
www.dpdt.gov.bd



ডনি কাডরি
২,০০০/- োর্া।

১

ঐ

২০
র্ার্ কডদবস

ঐ

ড

-

(প্রটর্াজয পক্ষটত্র



ডনি কাডরি
২,০০০/- োর্া।

৪০
র্ার্ কডদবস

ড

(২) অত্রাড টসর ডিজাইন িাখা র্র্তকর্
িথ্যাডদ সংডিি আটবদনর্ারীর ডনর্ে
ডবডি পমািাটবর্ পপ্ররণ র্রা হয়।
(৩) আগ্রহী ব্যডি
ডনি কারি ড
প্রদানপূব কর্ র্থার্থিাটব ডনি কাডরি
রটম পর্ান ডিজাইন আটবদটনর
সাটি ক াইি র্ডের জন্য আটবদন র্টরন
িটব র্থাডনয়টম উহা সরবরাহ র্রা হয়।



০৩১১।

/

পরডজস্ট্রার, ডিডেডিটি, ঢার্া বরাবর দাডখল র্রটি হটব।

১৫% িযাে চালাটনর মাধ্যটম েডরটিাি র্রটি হটব। িযাে

চালান পর্াি নং- ১-১১৩৩-০০০৬-

(২.১.৩) পেিমার্কস
ক্রঃ নং
পসবার নাম

১
১

২
পেিমার্কস
অনুসন্ধান
প্রডিটবদন প্রদান

(১) ডনি কাডরি
দাডখল;

পসবা প্রদান েিডি

প্রটয়াজনীয় র্াগজেত্র এবং প্রাডপ্তস্থান

পসবার মূল্য এবং েডরটিাি েিডি

পসবা
প্রদাটনর
সময়সীমা

দাডয়ত্বপ্রাপ্ত র্মকর্িকা
(নাম, েদবী, প ান
নম্বর ও ই-পমইল)

৩

৪

৫

৬

৭

রটম ড

সহর্াটর আটবদন (১) র্থার্থিাটব পূরণকৃি আটবদন
(Form TM-4) এর র্ডে;

(২)
(Search Report) প্রস্তুডি ও প্রদান।

(২) ডনি কাডরি ড
প্রমাণেটত্রর মূল র্ডে;

েডরটিাি

রম
সংক্রান্ত

১

-

২



পিপুটি পরডজস্ট্রার
(
)

আটবদটনর জন্য ১,০০০/োর্া।

www.dpdt.gov.bd

+৮৮-০২-৯৫৮৭৮০২
+৮৮-০১৭১১০১৮৯১২
dr.tm@dpdt.g
ov.bd
rahmanobaed
@gmail.com

২

পেিমার্কস ডনবন্ধন ১ পদডি/ডবটদডি পর্ পর্ান ব্যডি/প্রডিষ্ঠান বা ১) র্থার্থিাটব পূরণকৃি আটবদন
প্রদান
িার পর্ান ববি প্রডিডনডি ডনি কাডরি রটম ড
(Form TM-1)
৩
সহর্াটর পেিমার্কস ডনবন্ধটনর দরখাস্ত দাডখল
৪
এবং দপ্তর হটি পেিমার্কস দরখাস্ত নম্বরসহ মাডন ২
ডরডসে সংগ্রহ।

রম

(২) দপ্তর হটি পেিমার্কস দরখাস্ত গ্রহটনর ের (Form TM-08) দাডখল র্রটি হটব;
ক্রমানুসাটর েরীক্ষা র্টর েরীক্ষা
৩
(আটগ জমা ডদটল আটগ েরীক্ষা)।
(৩) েরীক্ষা
পর্ান িরটনর আেডি না
দাডখল র্রটি হটব;
থার্টল উিিকন র্র্তকেটক্ষর অনুটমাদন সাটেটক্ষ (৪) Priority Claim র্রটল িার
জান কাল প্রর্াটির জন্য আটবদনর্ারীটর্ ড
সমথ কটন প্রটয়াজনীয় দডললাডদ দাডখল র্রটি
প্রদাটনর জন্য আহ্বান এবং ড প্রাডপ্ত সাটেটক্ষ



০৩১১।

/

পরডজস্ট্রার, ডিডেডিটি, ঢার্া বরাবর দাডখল র্রটি হটব।

১৫০ র্ার্ ক
ডদবস (র্ডদ

আেডি না
থাটর্)
আটবদটনর জন্য ৩,৫০০/(পেিমার্কস
োর্া;
আইন-২০০৯
(খ)
এর িারা ২০
(৩)
অনুর্ায়ী)
১,৫০০/- োর্া;
১

-

ঐ

প্রডিডনডির মাধ্যটম আটবদন
র্রটল প্রডিডনডিটর্ Sta

১৫% িযাে চালাটনর মাধ্যটম েডরটিাি র্রটি হটব। িযাে

চালান পর্াি নং- ১-১১৩৩-০০০৬-

জান কাটল প্রর্াি। েরীক্ষা
থার্টল ডবডি অনুর্ায়ী ডনষ্পডি।

আেডি হটব;

(৫) আটবদনর্ারী পর্ান প্রডিডনডির মাধ্যটম
(৪) জান কাটল প্রর্াডিি হওয়ার িাডরখ হটি ২ আটবদন র্রটল প্রডিডনডিটর্ Power of
মাটসর মটধ্য পেিমার্কস আটবদটনর ডবরুটি পর্ান Attorney (Form TM-10) দাডখল
অটোডজিন মামলা দাডখল হটল িা ডবডি র্রটি হটব;
অনুর্ায়ী ৩৩০
মটধ্য ডনষ্পডি। র্ডদ (৬) ডনি কাডরি ড
েডরটিাি সংক্রান্ত
পর্ান অটোডজিন না থাটর্ িটব প্রমাণেটত্রর মূল র্ডে;
আটবদনর্ারীটর্ সনটদর জন্য ড প্রদাটনর
৭ আটবদনর্ারী পেিমার্কস ডনবন্ধটনর
আহবান।
আটবদন দাডখটলর ের অথ কাৎ ডনবন্ধন পূব কবিী
(৫) সনটদর জন্য ডনি কাডরি ড প্রাডপ্ত সাটেটক্ষ
সংটিািন র্রটি ইচ্ছুর্ হটল আটবদনর্ারীটর্
পেিমার্কস আটবদনর্ারীটর্ পেিমার্ক ডনবন্ধটনর র্থার্থিাটব পূরণকৃি আটবদন
রম
সনদ প্রদান। পর্টর্ান পেিমার্কস ডনবন্ধটনর (Form TM-16) দাডখল র্রটি হটব;
পময়াদ আটবদটনর িাডরখ হটি ৭ (সাি) বৎসর।
(৮) ডনবন্ধন সনদ প্রাডপ্তর পক্ষটত্র র্থার্থিাটব
(৬) আটবদনর্ারী ডনবন্ধন পূব কবিী সংটিািন পূরণকৃি আটবদন রম (
র্রটি ইচ্ছুর্ হটল ডনি কাডরি আটবদন রটম
আটবদন দাডখল।
www.dpdt.gov.bd
৩

ডনবডন্ধি
পেিমার্কটসর
নবায়ন প্রদান

১

৩ (১) র্থার্থিাটব পূরণকৃি আটবদন
ডনি কাডরি রটম ড সহর্াটর আটবদন (Form TM-12) এর র্ডে;

দাডখল;
(২)

রম

(৩) ডনি কাডরি ড
প্রমাণেটত্রর মূল র্ডে;

েডরটিাি

জন্য

ঙ ডনবন্ধন সনটদর জন্য ড ১৫,০০০/- োর্া;
(চ) ডনবন্ধন পূব কবিী সংটিািটনর
জন্য ১,০০০/- োর্া।

১

-



২
নবায়ন প্রদান।

ঘ জান কাল মুদ্রটনর
১,০০০/- োর্া;

সংক্রান্ত

৩০
র্ার্ কডদবস

ঐ

আটবদটনর জন্য ১৫,০০০/োর্া;

www.dpdt.gov.bd
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১৫% িযাে চালাটনর মাধ্যটম েডরটিাি র্রটি হটব। িযাে

চালান পর্াি নং- ১-১১৩৩-০০০৬-

৪

ডনবন্ধন েরবিী ১ সনদ প্রাডপ্তর ের আটবদনর্ারী পর্ানরূে (১) র্থার্থিাটব পূরণকৃি আটবদন রম
সংটিািন
সংটিািন
।
(Form TM(২)

সংটিািন।

১


(২) ডনি কাডরি ড
প্রমাণেটত্রর মূল র্ডে;

েডরটিাি

সংক্রান্ত

(গ)
আটবদটনর
৫,০০০/- োর্া;

(৩) প্রটয়াজনীয় দডললাডদ।

(১) জনসািারটণর জন্য উন্মুি দডলটলর
অনুডলডে / দিকন এর জন্য র্থার্থিাটব
পূরণকৃি আটবদন রম (Form TM21) এর র্ডে;
(২) ডনবন্ধন সনদ ব্যিীি অন্য পর্ান এডির
জন্য র্থার্থিাটব পূরণকৃি আটবদন রম
(Form TM-31) এর র্ডে;
(৩) ডনি কাডরি ড
প্রমাণেটত্রর মূল র্ডে;

েডরটিাি

জন্য

ঘ
আটবদটনর জন্য ১,০০০/- োর্া
এবং েরবিী প্রডিটির জন্য
৬০০/- োর্া।

www.dpdt.gov.bd

,

ঐ

আটবদটনর জন্য
১,৫০০/- োর্া এবং েরবডিক
প্রডিটির জন্য ১,০০০/- োর্া;

ঘ
(Form TM-33);

র্ডে প্রদান।

৩০
র্ার্ কডদবস

(খ)

(Form TM-28);

(২)

ঐ

আটবদটনর জন্য ৩,০০০/- োর্া,
েরবিী প্রটিযর্টি অডিডরি
মাটর্কর জন্য ৬০০ - োর্া;

TM-27);

১ জনসািারটণর জন্য উন্মুি দডলটলর
অনুডলডে/দিকন এর জন্য ডনি কাডরি রটম অথবা
ডনবন্ধন সনদ ব্যিীি অন্য পর্ান এডির জন্য
ডনি কাডরি রটম ড প্রদান সাটেটক্ষ আটবদন
দাডখল।

৪৫
র্ার্ কডদবস

24);
(Form

৫

-

১

-



আটবদটনর জন্য ১,০০০/োর্া।

সংক্রান্ত

www.dpdt.gov.bd
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১৫% িযাে চালাটনর মাধ্যটম েডরটিাি র্রটি হটব। িযাে

চালান পর্াি নং- ১-১১৩৩-০০০৬-

৬

১
ড প্রদান সাটেটক্ষ জান কাল ১
প্রর্াটির ২ মাটসর মটধ্য
র্থার্থিাটব পূরণকৃি আটবদন
রম
(Form TM-05)
।
র্থার্থিাটব
পূরণকৃি আটবদন রম (Form TM26) এর র্ডে;

,
,

(৩) ডনি কাডরি ড
প্রমাণেটত্রর মূল র্ডে;

২

-

৩৩০

ঐ



আটবদটনর জন্য ২,০০০/- োর্া;
(খ)

(২) প্রটয়াজনীয় দডললাডদ;
২

১

েডরটিাি

৩,০০০ - োর্া।

সংক্রান্ত

।
(২.১.৪) পিৌটগাডলর্ ডনটদ কির্ (ডজআই) েণ্য
ক্রঃ
পসবার নাম
পসবা প্রদান েিডি
নং

১
১

২
পিৌটগাডলর্
ডনটদ কির্
(ডজআই)
অনুসন্ধান
প্রডিটবদন
প্রদান

৩
১ ডনি কাডরি রটম ড সহর্াটর আটবদন দাডখল
(২)

ডরটোে ক প্রস্তুডি ও প্রদান

প্রটয়াজনীয় র্াগজেত্র এবং প্রাডপ্তস্থান

পসবার মূল্য এবং েডরটিাি েিডি

পসবা
প্রদাটনর
সময়সীমা

দাডয়ত্বপ্রাপ্ত র্মকর্িকা
(নাম, েদবী, প ান নম্বর
ও
ই-পমইল)

৪

৫

৬

৭

(১) র্থার্থিাটব পূরণকৃি আটবদন রম (GI
Form -19) এর র্ডে;
(২) ডনি কাডরি ড েডরটিাি সংক্রান্ত প্রমাণেটত্রর
মূল র্ডে;
www.dpdt.gov.bd

১



আটবদটনর জন্য ১,০০০/োর্া।

৩০
র্ার্ কডদবস
পিপুটি পরডজস্ট্রার
+৮৮-০২-৯৫৬৫৫৫১
+৮৮-০১-৭১৫৯৪০১২৫
dr.wto@dpdt.
gov.bd
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১৫% িযাে চালাটনর মাধ্যটম েডরটিাি র্রটি হটব। িযাে

চালান পর্াি নং- ১-১১৩৩-০০০৬-

২

পিৌটগাডলর্
ডনটদ কির্
(ডজআই)
ডনবন্ধন প্রদান

১ আটবদনর্ারী বা িার পর্ান ববি প্রডিডনডি র্র্তকর্ ১) র্থার্থিাটব পূরণকৃি আটবদন রম
ডনি কাডরি রটম ড সহর্াটর ডজআই ডনবন্ধটনর দরখাস্ত (এর্র্ পেডণর আটবদটনর পক্ষটত্র GI
দাডখল এবং দপ্তর হটি ডজআই দরখাস্ত নম্বরসহ ডরডসি Formর্ডে প্রদান।
GI
অডিডরি
(২) দপ্তর হটি ডজআই দরখাস্ত গ্রহটনর ের ক্রমানুসাটর Form-2) ৩
৫(োঁ
চ
)
র্ডে
েরীক্ষা র্টর েরীক্ষা
(আটগ জমা ডদটল
আটগ েরীক্ষা)।

(২) আটবদনর্ারী পর্ান প্রডিডনডির মাধ্যটম
(৩) েরীক্ষা
পর্ান িরটনর আেডি না থার্টল আটবদন র্রটল প্রডিডনডিটর্ Power of
উিিকন র্র্তকেটক্ষর অনুটমাদন সাটেটক্ষ জান কাটল প্রর্াি। Attorney দাডখল র্রটি হটব;
েরীক্ষা
আেডি থার্টল ডবডি অনুর্ায়ী (৩) ৩০০ োর্ার নন-জূডিডসয়াল স্টযাটম্প
ডনষ্পডি।
হল নামা;
(৪) জান কাটল প্রর্াডিি হওয়ার িাডরখ হটি ২ মাটসর
মটধ্য ডজআই আটবদটনর ডবরুটি পর্ান অটোডজিন
মামলা দাডখল হটল িা ডবডি অনুর্ায়ী ডনষ্পডি র্রা হয়।
র্ডদ পর্ান অটোডজিন না থাটর্ িটব আটবদনর্ারীটর্
সনটদর জন্য ড প্রদাটনর আহবান।

(৪) প্রটয়াজনীয় দডললাডদ;
(৫) ডনি কাডরি ড
এর র্ডে;

১

-

/


২৮০
র্ার্ কডদবস

ঐ

আটবদটনর
জন্য
১০,০০০/- োর্া (প্রডি পেডণর
জন্য);
(খ) ডনবন্ধন সনটদর জন্য ড ২,০০০/- োর্া;
( )
ডনবন্ধন
সংটিািটনর জন্য
োর্া।

পূব কবিী
৬০০/-

েডরটিাি সংক্রান্ত পেঅি কার

(৬) ডজআই ডনবন্ধটনর আটবদন দাডখটলর ের
অথ কাৎ ডনবন্ধন পূব কবিী সংটিািটনর জন্য
(৫) সনটদর জন্য ডনি কাডরি ড প্রাডপ্ত সাটেটক্ষ ডজআই র্থার্থিাটব পূরণকৃি আটবদন রম (GI
আটবদনর্ারীটর্ পরডজস্ট্রার র্র্তকর্ স্বাক্ষডরি ডজআই
Form-07) এর র্ডে।
ডনবন্ধটনর সনদ প্রদান।
www.dpdt.gov.bd
(৬) আটবদনর্ারী ডনবন্ধন পূব কবিী সংটিািন র্রটি
ইচ্ছুর্ হটল ডনি কাডরি আটবদন রটম আটবদন দাডখল।
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/
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১৫% িযাে চালাটনর মাধ্যটম েডরটিাি র্রটি হটব। িযাে

চালান পর্াি নং- ১-১১৩৩-০০০৬-

৩

ডনবন্ধন
েরবিী
সংটিািন

১ সনদ প্রাডপ্তর ের আটবদনর্ারী ডনবডন্ধি পিৌটগাডলর্ (১) র্থার্থিাটব পূরণকৃি আটবদন রম (GI
ডনটদ কির্ বা অনুটমাডদি ব্যাবহারর্ারীর নাম, ঠির্ানা Form-10) এর র্ডে;
অথবা ডববরণ সম্পডর্কি পর্ানরূে সংটিািন
২ ডনবন্ধন বডহটি পর্ান সংটিািন
র্থার্থিাটব পূরণকৃি আটবদন
।
রম (GI Form-11) এর র্ডে;
(২) ডনবন্ধন বডহটি পর্ান সংটিািন
(৩) প্রটয়াজনীয় দডললাডদ;
।
(৪) ডনি কাডরি ড েডরটিাি সংক্রান্ত পেঅি কার
(৩)
সংটিািন।
এর র্ডে;

১

অনুটমাডদি
ব্যবহারর্ারীর
ডনবন্ধন

১ আটবদনর্ারী র্র্তকর্ ডনি কাডরি রটম ড সহর্াটর
অনুটমাডদি ব্যবহারর্ারীর ডনবন্ধটনর দরখাস্ত দাডখল
এবং দপ্তর হটি অনুটমাডদি ব্যবহারর্ারীর দরখাস্ত
নম্বরসহ ডরডসি র্ডে প্রদান।

(১) র্থার্থিাটব পূরণকৃি আটবদন রম (GI
Form -6 ) ৩
;
(২) ৩০০ োর্ার নন-জুডিডসয়াল স্টযাটম্প
হল নামা;

(২) দপ্তর হটি ডজআই দরখাস্ত গ্রহটনর ের ক্রমানুসাটর (৩) ডনবডন্ধি পিৌটগাডলর্ ডনটদ কির্ েটণ্যর
েরীক্ষা র্টর েরীক্ষা
(আটগ জমা ডদটল স্বত্বাডির্ারীর এর্টি সম্মডি েত্র;
আটগ েরীক্ষা)।
(৪) ডনি কাডরি ড েডরটিাি সংক্রান্ত পেঅি কার
(৩) েরীক্ষা
পর্ান িরটনর আেডি না থার্টল এর র্ডে।
উিিকন র্র্তকেটক্ষর অনুটমাদন সাটেটক্ষ জান কাটল প্রর্াি।
www.dpdt.gov.bd
েরীক্ষা
আেডি থার্টল ডবডি অনুর্ায়ী
ডনষ্পডি।

৬০

ঐ

১৫০

ঐ



ডনবডন্ধি পিৌটগাডলর্
ডনটদ কির্ বা অনুটমাডদি
ব্যবহারর্ারীর নাম, ঠির্ানা
অথবা ডববরণ সম্পডর্কি
পর্ানরূে সংটিািন আটবদটনর
জন্য ৬০০/- োর্া;

www.dpdt.gov.bd

৪

-

(খ) ডনবন্ধন বডহটি পর্ান
সংটিািন আটবদটনর জন্য
২,০০০/- োর্া।
১



আটবদটনর জন্য ১,০০০/োর্া;
(খ) ডনবন্ধন সনটদর জন্য ড ৫০০/- োর্া।

(৪) জান কাটল প্রর্াডিি হওয়ার িাডরখ হটি ২ মাটসর
মটধ্য অনুটমাডদি ব্যবহারর্ারীর আটবদটনর ডবরুটি
পর্ান অটোডজিন মামলা দাডখল হটল িা ডবডি অনুর্ায়ী
ডনষ্পডি র্রা হয়। র্ডদ পর্ান অটোডজিন না থাটর্ িটব
আটবদনর্ারীটর্ সনটদর জন্য ড প্রদাটনর আহবান।



০৩১১।

/

পরডজস্ট্রার, ডিডেডিটি, ঢার্া বরাবর দাডখল র্রটি হটব।

১৫% িযাে চালাটনর মাধ্যটম েডরটিাি র্রটি হটব। িযাে

চালান পর্াি নং- ১-১১৩৩-০০০৬-

(৫) সনটদর জন্য ডনি কাডরি ড প্রাডপ্ত সাটেটক্ষ
অনুটমাডদি ব্যবহারর্ারীর আটবদনর্ারীটর্ পরডজস্ট্রার
র্র্তকর্ স্বাক্ষডরি অনুটমাডদি ব্যবহারর্ারীর ডনবন্ধটনর
সনদ প্রদান।
৫

অনুটমাডদি
ব্যবহারর্ারীর
নবায়ন সনদ
প্রদান

(১) আটবদনর্ারী র্র্তকর্ ডনি কাডরি রটম ড সহর্াটর (১) র্থার্থিাটব পূরণকৃি আটবদন রম (GI
অনুটমাডদি ব্যবহারর্ারীর নবায়ন সনদ প্রদান এর Form -9) এর র্ডে;
দরখাস্ত দাডখল
২) প্রটয়াজনীয় দডললাডদ;
(২) নবায়ন সনদ প্রদান
(৩) ডনি কাডরি ড েডরটিাি সংক্রান্ত পেঅি কার

১



৩০
র্ার্ কডদবস

ঐ

৩৩০
র্ার্ কডদবস

ঐ

২,০০০/োর্া।

এর র্ডে;
www.dpdt.gov.bd
৬

ও

১

ড

প্রদান সাটেটক্ষ
।

(২) আডেটলর আটবদটনর
র্থার্থিাটব
পূরণকৃি আটবদন রম (GI Form -20)
এর র্ডে;

(২)
২
সরর্াটরর ডনর্ে
।



০৩১১।

/

১ র্থার্থিাটব পূরণকৃি
(GI Form -3) এর ৩(ডিন) র্ডে;

পরডজস্ট্রার, ডিডেডিটি, ঢার্া বরাবর দাডখল র্রটি হটব।

(৩) ডনি কাডরি ড
এর র্ডে।

েডরটিাি সংক্রান্ত পেঅি কার

www.dpdt.gov.bd

(১

-

/


১০,০০০/(প্রডি পেডণর জন্য);
(খ) আেীল
৫,০০০ - োর্া।

১৫% িযাে চালাটনর মাধ্যটম েডরটিাি র্রটি হটব। িযাে

চালান পর্াি নং- ১-১১৩৩-০০০৬-

২.২) প্রাডিষ্ঠাডনর্ পসবা
ক্রঃ
পসবার নাম

পসবা প্রদান েিডি

প্রটয়াজনীয় র্াগজেত্র এবং প্রাডপ্তস্থান

পসবার মূল্য এবং েডরটিাি
েিডি

পসবা প্রদাটনর
সময়সীমা

দাডয়ত্বপ্রাপ্ত র্মকর্িকা
(নাম, েদবী, প ান
নম্বর ও ই-পমইল)

৩

৪

৫

৬

৭

নং
১
১

২
ডবডিন্ন পসডমনার /
র্ন াটরন্স /
ডসটম্পাডজয়াম /
র্ডমটি/ সিা /
প্রডিক্ষটণ ডরটসাস ক
োরসন/র্মকর্িকা
মটনানয়ন

েটত্রর মাধ্যটম

ডবডিন্ন দপ্তর / সংস্থা র্র্তকর্ েত্র প্রাডপ্ত
সাটেটক্ষ

মূটল্য

৫ র্ার্ কডদবস
পিপুটি পরডজস্ট্রার
(
)
+৮৮-০২-৯৫৮৪৯০১
+৮৮-০১৭১১১৬৯৩২৯
dr.admin@dp
dt.gov.bd
moalfarooq@
gmail.com

২.৩) অিযন্তরীণ পসবা
ক্রঃ
নং

পসবার নাম

পসবা প্রদান েিডি

প্রটয়াজনীয় র্াগজেত্র এবং প্রাডপ্তস্থান

পসবার মূল্য এবং
েডরটিাি েিডি

পসবা
প্রদাটনর
সময়সীমা

দাডয়ত্বপ্রাপ্ত র্মকর্িকা (নাম, েদবী, প ান
নম্বর ও ই-পমইল)

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

১

োডন্ত ডবটনাদন ছুটি ও
িািা মঞ্জুডর

েটত্রর মাধ্যটম

০১। আটবদনেত্র

মূটল্য

৫ র্ার্ কডদবস

০২। ডসএও ডিল্প মন্ত্রণালয় র্র্তকর্ ছুটি প্রাপ্যিার প্রিযয়নেত্র

পিপুটি পরডজস্ট্রার (

)

+৮৮-০২-৯৫৮৪৯০১
+৮৮-০১-৭১১১৬৯৩২৯
dr.admin@dpdt.gov.bd
moalfarooq@gmail.com
২

আনুটিাডের্ ও পেনিন
মঞ্জুরী

েটত্রর মাধ্যটম

১। সাডিকস বুর্/চার্রীর ডববরণী -০১ র্ডে
২। ডেআরএল-এ গমটনর মঞ্জুরীেত্র -০১ র্ডে
৩। প্রিযাডিি পিে পবিন েত্র/টিে পবিন েত্র (প্রটর্াজয পক্ষটত্র)-০১ র্ডে
৪। পেনিন রম ২.১ (সংটর্াজনী-৪)-০১ র্ডে
৫। সিযাডয়ি েডব ০৪ র্ডে
৬। প্রাপ্প পেনিটনর ববি উিরাডির্ার প ােণােত্র (সংটর্াজনী-২)-০৩ র্ডে
৭। নমুনা স্বাক্ষর ও হাটির োঁচ আংগুটলর োে (সংটর্াজনী-৬)-০৩ র্ডে
৮। পেনিন মঞ্জুরী আটদি -০১ র্ডে
োডরবাডরর্ পেনিন (চার্ডররি অবস্থায় মৃতুযবরণ র্রটল):
১। চার্রীর ডববরণী-০১ র্ডে
২। ডেআরএল-এ গমটনর মঞ্জুরীেত্র -০১ র্ডে
৩। প্রিযাডিি পিে পবিন েত্র/টিে পবিন েত্র (প্রটর্াজয পক্ষটত্র)-০১ র্ডে
৪। োডরবাডরর্ পেনিটনর আটবদনেত্র রম২.১(সংটর্াজনী-৫)-০১ র্ডে

মূটল্য

১৫
র্ার্ কডদবস

ঐ

৫। সিযাডয়ি েডব ০৪ র্ডে
৬। উিরাডির্ার সনদ েত্র ও নন ম্যাডরজ সাটিডক টর্ে (সংটর্াজনী-৩)-০৩
র্ডে
৭। নমুনা স্বাক্ষর ও হাটির োঁচ আংগুটলর োে (সংটর্াজনী-৬)-০৩ র্ডে
৮। অডিিাবর্ মটনানয়ন এবং অবসর িািা ও আনুটিাডের্ উটিালন র্রার
জন্য ক্ষমিা অেকন সনদ (সংটর্াজনী-৭)-০৩ র্ডে
৯। ডচডর্ৎসর্/ পেৌরসিা/ ইউডনয়ন েডরেদ পচয়ারম্যান/ র্াউডন্সলর র্র্তকর্
প্রদি মৃতুয সনদ েত্র -০১ র্ডে
১০। পেনিনমঞ্জুরী আটদি -০১ র্ডে
৩

িডবষ্য িহডবল অডগ্রম

েটত্রর মাধ্যটম

১। আটবদনেত্র।

মূটল্য

৫ র্ার্ কডদবস

২। ডসএও, ডিল্প মন্ত্রণালয় র্র্তকর্ ইসুযকৃি িডবষ্য িহডবটলর সংডিি অথ ক
বেটরর জমা ডিে।

পিপুটি পরডজস্ট্রার (

)

+৮৮-০২-৯৫৮৪৯০১
+৮৮-০১-৭১১১৬৯৩২৯
dr.admin@dpdt.gov.bd
moalfarooq@gmail.com

৪

বডহ:বাংলাটদি ছুটি
মঞ্জুরী (
)

েটত্রর মাধ্যটম

১। ডনি কাডরি েটর্ আটবদনেত্র।

মূটল্য

৩ র্ার্ কডদবস

ঐ

২। র্থার্থ র্র্তকেক্ষ র্র্তকর্ প্রদি ছুটির প্রাপ্যিা সনদ।
আটবদন প্রাডপ্তস্থান:
১। এডজডব অড স, পসগুন বাডগচা স্ব স্ব দপ্তর/সংস্থা

৫

আটবদনেত্র অগ্রায়ন

েটত্রর মাধ্যটম

১। আটবদনেত্র ও িদসংক্রান্ত

মূটল্য

২ র্ার্ কডদবস

ঐ

৬

র্মকর্িকা/র্মকচারীটদর
ভ্রমন িািা/ ডবল

েটত্রর মাধ্যটম

১। প্রিাসডনর্ ডজ.ও

মূটল্য

৫ র্ার্ কডদবস

ঐ

২। ডহসাব িাখার ডহসাব ডববরণী

৩) আেনার (

) র্াটে আমাটদর (টসবা প্রদানর্ারীর) প্রিযািা

ক্রডমর্

প্রডিশ্রুি/র্াডিি পসবা প্রাডপ্তর লটক্ষয র্রণীয়

১

ডনি কাডরি রটম র্থার্থিাটব সম্পূণ ক িথ্য সম্বডলি/সংযুি িথ্য সহর্াটর পূরণকৃি আটবদন জমা প্রদান;

২

সঠির্ ব্যাংর্ ডহসাটব এবং র্থার্থ প্রডক্রয়ার মাধ্যটম প্রটয়াজনীয় ড স েডরটিাি র্রা;

৩

-

৪
৫

সাক্ষাটির জন্য ডনি কাডরি সমটয়র পূটব কই উেডস্থি থার্া;

৬
৭

-

,

।

৪) অডিটর্াগ প্রডির্ার ব্যবস্থােনা েিডি (GRS)
পর্ান নাগডরর্ দপ্তর হটি পর্ান র্াডিি পসবা না পেটল বা পসবা প্রাডপ্তটি অসন্তুি হটল দাডয়ত্বপ্রাপ্ত র্মকর্িকার সাটথ পর্াগাটর্াগ র্রুন। ডিডন সমািান
ডদটি ব্যথ ক হটল ডনটনাি েিডিটি আেনার সমস্যা অবডহি র্রুন।
ক্রডমর্
১

র্খন পর্াগাটর্াগ
র্রটবন
দাডয়ত্বপ্রাপ্ত র্মকর্িকা
সমািান ডদটি ব্যথ ক
হটল

পর্াগাটর্াটগর ঠির্ানা
GRS প ার্াল েটয়ন্ট র্মকর্িকা

ডনষ্পডির
সময়সীমা
৩০

পিপুটি পরডজস্ট্রার
+৮৮-০২-৯৫৬৫৫৫১
+৮৮-০১-৭১৫৯৪০১২৫
dr.wto@dpdt.gov.bd
dr.wto@dpdt.gov.bd
ওটয়ব পোে কাল: www.dpdt.gov.bd

২

,
র্মকর্িকা ডনডদ কি সমটয়
সমািান ডদটি ব্যথ ক
হটল

-

২০

+৮৮-০২-৯৫৫২৭৪৯
+৮৮-০২-৫৮৩১৪১৮৪
+৮৮-০১-৫৫২৪১০০১৩
jspc@moind.gov.bd
ওটয়ব পোে কাটলর GRS
ডলংর্

৩

৬০

